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Steinerpedagogik och ofrihet 
 
Ett återkommande drag i Steinerpedagogers beskrivningar av sin pedagogik för 
allmänheten, är att den egentligen enbart skiljer sig åt när det gäller 
undervisningsmetodiken och, men inte lika ofta, att den grundar sig på 
”utvecklingspsykologi”. I övrigt skulle den vara som vilken pedagogik som helst. Men 
Steinerpedagogik är ingen ”neutral” undervisningslära. En sådan beskrivning osynliggör 
det som motiverar att Steinerskolan överhuvudtaget skall fungera som en särskild skola. I 
det följande därför synpunkter på Anja Mweris och Juha Mäkinens inlägg om 
steinerpedagogiken (Vbl, 8.10). 
 Metodiken är aldrig ett neutralt moment i undervisning. Detta gäller för all 
pedagogik, också för sådan pedagogik som på ett bekräftande sätt utgår från en bestämd 
livsåskådning, kosmologi eller religion. Metoderna, är ofta knutna till ämnet och olika 
slags förutsättningar och resurser, men de kan också vara starkt knutna till själva 
åskådningen i fråga och de mål man eftersträvar. Detta sistnämnda gäller i hög grad för 
just Steinerpedagogiken.  
 Att beskriva Steinerpedagogiken med att påpeka att man vill utveckla huvud, 
hjärta och hand är i sig korrekt, men är naturligtvis inget som skiljer denna skola från 
någon annan pedagogik. Att stöda individens insiktsfulla och kritiska tänkande, det 
ansvarsfulla och ansvarstagande moraliska resonerandet samt det omdömesgilla och 
kunniga handlandet är genomgående drag i all västerländsk pedagogisk av idag. Det är 
inte med sådana argument som Steinerskolan kan profilera sig med. Vilken är då idén 
med den metodik som Rudolf Steiner utvecklade i sin pedagogik? 
 
Steiners ockulta antroposofi 
Redan som barn hade Rudolf Steiner (f. 1861), enligt egen utsago, översinnliga 
upplevelser. Han erfor en kontakt med andeväsen och upplevde att mästare bortom denna 
världen skolade honom. Särskilt efter år 1900, efter en kraftig Kristusupplevelse, kom 
han att utveckla en filosofi som, enligt honom, på ”vetenskapligt” ville sätt göra reda för 
dessa upplevelser. Hans filosofi är ett försök att se den andliga världen och den 
erfarenhetsbaserade verkligheten som en helhet. Han var således antidualist och antog att 
han också att kosmos, världen och den andliga världen är uttryck för en och samma enhet 
(monism).  
 Hans utgångspunkt är alltså att det finns något som kan kallas andevärlden, den 
stora tanken eller den gemensamma idévärlden. Denna verklighet är ytterst sett 
kunskapens källa, vilken det gäller att få kontakt med. Antroposofin är gnostisk, vilket 
innebär att Steiner ville frigöra människan från en (ond) materiell värld och återvända till 
den (goda) andliga världen. För att lyckas med detta gäller det att utveckla relationen 
mellan våra sinnesintryck och vårt jag. Jaget och sinnesförnimmelserna förbinds i vanliga 
fall med ”ordinära” tankeformer som vi utvecklat. Det har dels skett genom att yttre 
normer påverkat vårt sätt att tänka, dels påverkas vi av våra karaktärsdrag och 
personlighet (han omfattar den idag föråldrade temperamentsläran). Den pedagogiska 
poängen i Steinerpedagogiken är därför att försöka befria sig från dessa vanliga 
sinnebilder och söka sig till sådana sinnebilder som kan gynna vår kontakt med den 
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översinnliga världen. Ett slags uppenbarelsekunskap. Här spelar eurytmin och det stora 
inslaget av konstfostran samt det muntliga berättandet en viktig roll.  
 Steiners frihetspedagogik handlar alltså om att befria eleven från konventionella 
sinnebilder som stör eller utgör hinder i vår möjlighet att etablera kontakt med det 
översinnliga. Han har rätt klart beskrivit sin metodik i boken ”Hur uppnår man kunskap 
om de högre världarna?".  
 Steiners filosofi och pedagogik är genomgående bunden till att utveckling sker i 
olika stadier. Detta gäller universum, världen och den enskilda individen. Allt skall inte 
heller avslöjas på en gång utan det handlar om att invigas i tankemönster när man är 
beredd på det. Att kalla hans pedagogik som grundad på utvecklingspsykologi ger 
intrycket av att det vore fråga om en vetenskaplig hållning, vilken det inte är fråga om.  
 Steiner tänker sig att det finns tre medvetandetillstånd – vakenhet, sömn och det 
tredje själstillståndet, då man kan göra andliga observationer. Alla de tre kunskapens 
vägar som Steiner talar om har som syfte att gynna det andliga observerandet. Vidare 
omfattar han den under 1800-t utbredda temperamentsläran (koleriker, sangviniker, 
flegmatikern, melankoliker), men allt detta under inflytande av kosmiska krafter. Det 
gäller då att balansera dessa drag, som man tänker sig bl.a. kunna göra med färger och 
genom att gruppera elever. 
 Han såg vidare världens utveckling som stadiemässig inkluderande den 
fornindiska och fornpersiska eran, den kaldeisk-baylonisk-egyptiska, den grekisk-
romerska eran, den nya europeiska eran (den mörka tiden) och slutligen den nya tiden 
som startar vid sekelskiftet 1900 då bl.a. clairvojansen utvecklar sig. Jag noterade tidigare 
hur barnets utveckling ses som varande under inflytande av änglar, ärkeänglar och 
arkaivarelser när det gäller att lära sig gå och skriva.  
 Att involvera sig i skapande konstprocesser handlar enligt Steiner bl.a. om att 
utveckla ett seende där vi blir bl.a. medvetna om hur anden lyser i materien. Det 
konstnärliga sinnet förverkligas då vi står i kontakt med den översinnliga världen. 
Färgläran har stor metodisk betydelse i Steiners filosofi då man under inflytande av 
färger kan lyftas mot andlighet. I vattenfärgsmålandet lever då målaren känsligt. Vidare 
tänker han sig att konstfostran kan låta andliga krafter utöva inflytande i den reala 
världen. Han omfattar också tanken om att människan föds med sitt karma samt tanken 
om pånyttfödelse. Pedagogiken handlar följaktligen om att befria hos individen befria 
sådana andligt-själsliga krafter som hon har. Därför ställer sig Steinerpedagogiken också 
frågan om hur man skall agera för att inte hindra barnets livsplan att förverkliga sig. Det 
gäller i stället att bidra med de rätta impulserna i de förutbestämda utvecklingsskedena.   
 Från det ovanstående förstår vi att undervisningens metoder i Steinerpedagogiken 
är direkt kopplade med de mål och den åskådning om världens och människan man har, 
liksom med vad hela denna pedagogik syftar till. Om man vill förstå Steiners pedagogik 
måste man hur metodiken är kopplad med målsättningen. 
 Steiners antroposofi är inte en religion i sedvanlig bemärkelse – han ville ju 
förena vetenskap och religion. Däremot är den ett gott exempel på ockultism. Det ockulta 
kännetecknas av att man i sin världsförklaring hänvisar till hemliga eller okända krafter 
och att det är möjligt att erfara och ha kunskap om en sådan värld översinnlig värld. Det 
handlar därför om man omfattar ifrågavarande åskådning eller inte. Dvs. om vi föreställer 
oss att t.ex. genom meditation och pedagogik kunna utveckla ett ”direkt förhållande” till 
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den översinnliga verklighetens (goda och onda) väsen och dessutom ha ”kunskap” om 
den. 
 
Till slut 
Tarja Ehnqvists doktorsavhandling visar att Steinerskolans läroplan i Helsingfors har 
uttunnats med avseende på kopplingen till antroposofin (avhandlingen hittas lätt på 
internet). Hon noterar också att flera Steinerskolor i landet har liknande läroplaner. 
Antingen betyder detta a) att skolorna egentligen inte längre är Steinerpedagogiska i 
antroposofisk mening, så som Rudolf Steiner avsåg, b) att det fråga om att dölja 
bakomliggande idéer, c) att man förverkligar någon annan pedagogik, eller, d) att lärarna 
inte är insatta i antroposofin. Det kan ju vara fråga om en blandning av detta. Eller något 
annat? Att kopplingen till antroposofin ändå är aktuell visas av att den varje vecka 
uppenbarligen kan fungera som inspiration för läraren i hennes självutveckling. Ändå kan 
barnen gå 12 år i Steinerskolan utan att ens ha hört ordet? Det är som att gå i en kristen 
eller muslimsk skola utan att ens nämna detta för ungdomarna. Indoktrinering kallas att 
medvetet ledas till att se på världen på ett bestämt sätt utan att man själv förstår detta. 
 Om Steinerskolan inte bygger på antroposofisk grund blir frågan om den alls är 
något alternativ? Och om den verkligen bygger på antroposofi, då måste man redogöra 
för hur metoderna är kopplade till antroposofin. 
 Även om antroposofin inte utgör ett undervisningsämne kan skolan fungera på 
antroposofisk grund. T.ex. grundskolan sätter demokratin högt utan att demokrati är ett 
läroämne. Det var f.ö. Steiners bestämda idé att barnen inte skall läsa antroposofi som 
läroämne utan utveckla sig praktiskt i detta.  
 Helt i enlighet med den syn på frihet som Steinerpedagogerna ger uttryck för i 
Vbl den 8.10, nämligen idén om att frihet bl.a. handlar om att göra val på basen av 
kunskap, är det viktigt att föräldrar som väljer skola för sina barn också har kunskap om 
vilken filosofi och målsättning som ytterst ligger till grund för skolans undervisning och 
hur olika metoder är kopplade till detta, oavsett vilken skola man väljer. Det vore god 
konsumentupplysning att för allmänheten berätta hur man i våra Österbottniska 
steinerdaghem och –skolor ser på ovanbeskrivna allmänt erkända kännetecken för 
Steinerpedagogik och antroposofi. Det är viktigt att föräldrar även bekantar sig med olika 
slags tolkningar av Steinerpedagogiken (se t.ex. 
www.steinerkritikk.no/Artikkelsamling.htm) 
 All skolundervisning är uttryck för bestämda sätt att se världen och människan, 
neutrala positioner finns inte. Därför är det ett misstag, som skribenterna gör, att mot 
varandra ställa ideologiska skolor och icke-ideologiska skolor. Det handlar hellre om att 
fråga efter vilken livsåskådning, samhällssyn och människosyn en bestämd skola eller 
skolform representerar och, framförallt, vilket utrymme skolan reserverar för eleven att 
forma sin egen åskådning i relation till skolans profil.  
 Min uppfattning är att en skola som klarar av att lära eleverna ifrågasätta och 
problematisera den kunskap man själv utgår ifrån och en skola som klarar av att 
problematisera etablerade tankemönster gällande moralfrågor, är bra på att ge eleverna en 
möjlighet att bilda sig en åskådning om världen. Skolor och lärare som utgår från en 
pedagogik som inte ger utrymme för ett ifrågasättande av egna utgångspunkter rustar 
eleverna på ett sämre sätt inför framtiden. Därför är de exempel på skolor som i högre 
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grad skolar mot ofrihet. När Steiner talade om sin filosofi som frihetsfilosofi var det 
således en mycket speciell form av frihet som avsågs. 
 
Michael Uljens 


