
 
 
Program for kurshelgen på Sandbakken 21-23 november 2008. 
 
Jeg skuer ut i verden … 

… Jeg skuer inn i sjelen 
 
Slik starter de to sentrale setningene i morgenverset på Steinerskolen. To polariteter som er 
ment å gi retningen i arbeidet på en steinerskole. Rudolf Steiner har gitt oss følgende nøkkel  i 
arbeidet: Vil du lære deg selv å kjenne; gå ut i verden. Vil du lære verden å kjenne; gå inn i 
deg selv.  
 
I denne helgen vil vi prøve å løfte en flik av hemmelighetene som ligger bak den greske 
temperamentslæra for å forstå våre elever. Temperamentlæra har levd et liv litt på bakrommet 
i steinerpedagogikken, og har i noen tilfellet bare kommet fram som en selskapslek ”Hvilket 
temperament har du?”  
Steiner mener derimot at de er fundamentet i elevbetraktningen og en forutsetning for å forstå 
elevene. Man trenger ikke være slave av sine temperamenter, man arbeider med dem. De blir 
et redskap. 
Temperamentene bruker vi i møtet med eleven for å forstå. Planetene der ute bruker vi til å 
forstå oss selv. De fleste har hørt om Mars og Venus som det mannlige og kvinnelige 
elementet. De er opposisjoner og vekter opp hverandre. En organisasjon med ensidig kollegial 
sammensetning er ofte en prøvelse begge veier. Kjønnskvotering diskuteres høylytt i media. 
At vi har 5 andre kvaliteter som er like viktig og berikende på et kollegium er en ”godt 
synlige” hemmelighet.  
 
Saturn, Merkur, Måne, Jupiter og Sol bærer på like viktige kvaliteter som skal ivaretas i 
det kollegiale arbeidet. Å forstå at vi er ulike og å ta vare forskjelligheten i kollegiet er 
fruktene av å få disse kvalitetene til å arbeide sammen i harmoni. Sfæreharmoni kalte Kepler 
de 7 planetene sin gjensidige påvirkning.  
 
Praktiske øvelser hjelper oss til å forstå ikke bare med hodet, men også med viljen og 
følelsen. At vi i tillegg byr på praktisk håndverk i smia og snekkerboden på Sandbakken er 
viktig for å gi en fin ramme for det sosiale. Lag din egen verktøykiste, smi kroker, støp tinn, 
sy en skinnpung osv. 
 
Kurset koster kr. 700.- inklusive kursmateriell . og maten koster kroner 300.- for 
kurshelgen. Påmeldingsavgift kr 500.- pr. person. Beløpet blir trukket fra 
kurskostnaden. Påmeldingsfrist 15 nov. til konto 1254.0500620  
 
Vennlig hilsen  
 
 
___________________________________ 
Kjell Helge Johansen og Kristin Aase 
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Program:  
 
Fredag 21. nov 

Fra kl 16.00 Innkvartering. Ta med sovepose, 
madrasser/senger finns på stedet. Verkstedene åpner 

 
kl. 18.30   Hyggelig velkomst. Servering. 
kl. 19.30 til 21.00  Foredrag: De 4 temperamentene 
kl. 21.00   Sosialt, dans-musikk. Verkstedene åpent 

 
Lørdag. 22 nov. 

kl. 08.30   Frokost. 
kl  10.00   Foredrag: De 4 temperamentene m. øvelser 
kl. 12.00   Lunch og verksteder. 
kl. 14.00   Foredrag: De 7 planetkvalitetene 
kl. 16.00   Verksteder 
kl. 18.00   Foredrag: De 7 planetkvalitetene forts. 
kl. 19.00   Middag og verksteder for de som orker… 
kl. 21.00   Hyggelig kveld på Sandbakken. Musikk-dans og..? 

 
Søndag: 23 nov. 

kl. 08.30   Frokost 
kl.10.00   De 7 planetkvalitetene øvelser - samtaler. 
kl. 12.00   Lunch og tilbakeblikk. Ordet fritt. 

Verkstedene åpne til kl 15.00  
 
 


