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Lykkelege hender
Lykkelege hender!

Og kvelden kjem til dei

Frå gjerning til gjerning som ligg og ventar

med nye gåver:

berre på dei

klær, vatn,

går dei dagen lang.

puter å glatte,
eit barns fine hud og mjuke hår

Tene ved livsens grunnkjelder får dei.

å røre varleg,

Hendene skaper brød,

eit elska andlet

deler ut føde ved dekte bord, til svoltne

med trøytte drag.

munnar.
Tøy glir igjennom dei, blir til klær

Og når natta er der

klær glir igjennom dei, blir reine og glatte,

søv dei inn i mørkret

sveiper seg angande kring lemmene våre,

stille og varme

ligg og lyser kvitt over bord og seng.

hos to andre stille og varme hender.

Flekker og støv og søle kverv under
hendene,

Lykkelege hender.

dei vil at alt ikring dei skal skine.

Ein gang skal det bli sælt
å få kvile for godt.

Lykkelege hender vatn lever dei i, og tek i tre,
i jønn og i mangt slags metall,

Halldis Moren Vesaas

kaldt og varmt,
kveiker lys, gjer opp varme.
Blomar får dei røre ved, og alt som skal
vekse,
stryke eit dyr over pelsen,
stø opp ei plante som held på bognar,
halde vârt kring ei kosteleg bok.
Heile dagen er hendene fulle.
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3

Innledning

1.1

Fra tema til problemstilling

«Alle er født som genier. Men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i et tre, vil
den resten av livet tro at den er dum» Albert Einstein.
Mitt personlige engasjement for den handlingsbårne kunnskapen er forankret i en vedvarende
forkjærlighet for tradisjoner og godt håndverk. Men årsaken til at jeg valgte å skrive denne
oppgaven har sin bakgrunn i min tid som pedagog i Steinerskolen, hvor jeg blant annet hadde
ekstraundervisning for en gutt med lese- og skrivevansker. Han gikk i 5. klasse og hadde ennå
ikke knekt lesekoden, noe han brukte enormt med energi og ressurser på å skjule. Han hadde
lav selvfølelse på grunn av dette, og uansett hvor mye vi fremhevet hans sterke sider og roste
hans innsats, betydde det lite,- det var ikke de ferdighetene han var flink til han ble målt i. Da
vi hadde om vikingetiden i en prosjektperiode bestemte vi oss for å ha en uke med seiling, i
tillegg øvde vi bueskyting og hadde sløyd gjennom hele perioden. Her fikk eleven vist hva
han var god for! Han var den suverent beste til å seile, skyte med pil og bue, og i sløyden
laget han et flott vikingeskjold. Anseelsen blant medelevene steg. Han var veldig praktisk
anlagt og likte å reparere ting. Denne eleven representerer slike mennesker som vi trenger
mange av i samfunnet vårt, som en dag kanskje starter sin egen bedrift og bygger en
virksomhet sten på sten, basert på egen arbeidskraft. Gutter som ham har en egen indre driv
og arbeidsglede. Det opprører meg at slike barn systematisk fratas selvtilliten i løpet av
skoletiden fordi de ikke får oppleve mestring, eller gis arenaer hvor de kan vise sin
kompetanse og få anerkjennelse for det de er flink til.
I denne oppgaven ønsker jeg å synliggjøre betydningen av den handlingsbårne kunnskapen i
et utdanningsperspektiv. Mye av den handlingsbårne kunnskapen som tradisjonelt har gått i
arv fra generasjon til generasjon, fra mester til lærling, fra mor til datter, bestefar til
sønnesønn, er nå i ferd med å forsvinne ut av vårt moderne samfunn, og mye av det som før
var helt dagligdagse oppgaver, er snart blitt sjeldne fagområder og kuriositeter som bare noen
få har innsikt i. I lys av denne utviklingen ønsker jeg å peke på hvilken rolle skolen generelt
har som formidler og tradisjonsbærer av handlingsboren kunnskap til dagens barn og unge, og
vise til hvordan denne kunnskapen kan implementeres i pedagogikk og undervisning. Jeg har

4

ikke rettet problemstillingen mot Steinerskolen spesielt, men mot skolen som
oppvekstinstitusjon, som i stadig større grad legger føringene for hva barn får lære og hvilken
kunnskap som er viktig. Mitt engasjement for den handlingsbårne kunnskapen må altså ses i
et samfunnsperspektiv hvor drivkraften er et ønske om at alle barn skal få vise sine sterke
sider i en skolehverdag som gir dem rom for å utvikle sine evner.
Jeg vil også belyse hvordan den handlingsbårne kunnskapen sin egenart korresponderer med
Steinerskolens pedagogiske praksis, og hvordan Steinerskolens læreplan på mange måter er
forbilledlig i forhold til formidling av praktisk og tradert kunnskap. Den handlingsbårne
kunnskapen sin pedagogiske relevans i forhold til menneskers utvikling av identitet er også
tema i oppgaven.
Problemstilling:
"Hva er handlingsbåren kunnskap og hvilken betydning har den i dagens
kunnskapssamfunn?
”På hvilken måte kan skolen formidle handlingsbåren kunnskap for dagens barn og
unge?”

1.2

Begrepsavklaring

Handlingsbåren kunnskap: Handlingsbåren kunnskap er prosessuell, det vil si at den læres
gjennom handling og herming, prøving og feiling i en direkte interaksjon med en eller flere
andre personer.
Dette er et kunnskapsområde hvor en må delta og få en kroppslig erfaring for å oppnå
forståelse for faget eller emnet. Summen av den erfaring og kunnende som i form av
håndlag, handlingsmønster og oppfatning, går i arv fra en generasjon til en annen i et
kunnskapsbærende handlingsfelleskap, er den handlingsbårne kunnskapen (Godal,
2000).
Ordet boren i handlingsboren er brukt i betydningen født. I denne sammenheng er boren av
samme rot som (et) barn og borne, (født på engelsk). Den handlingsbårne kunnskapen blir
gjenfødt i den enkelte. Ettersom kunnskapen er knyttet til handling har den en levende
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sammenheng med bæreren og forvalteren. Litterær kunnskap finnes i bøker, handlingsboren
kunnskap har vi kroppen.
Begreper som erfaringsbaser kunnskap, taus kunnskap (tacit knowledge), situert kunnskap,
praktisk kunnskap, tradisjonskunnskap, tradert kunnskap, og ikke-verbal kunnskap dekker
deler av, eller er iblant det samme som handlingsbåren kunnskap.
Begrepet kunnskapssamfunn har oppstått i overgangen fra industrisamfunnet, hvor bruk av
maskiner og mekanikk stod sentralt, til dagens samfunn, hvor produktivitet og verdiskapning i
stadig større grad knyttes til selve kunnskapen og hvor medarbeidernes kloke hoder utgjør
kapitalen. Overgangen til et kunnskapssamfunn har medført en stor økning i
kunnskapsmengden, men det har også skjedd en kvalitativ endring av selve kunnskapen som
gjør at vi kan legitimere begrepet Kunnskapssamfunn (Mathisen, 2007). Et eksempel på dette
er profesjonskunnskap, som er en disiplin som gir kunnskap om kunnskap.
Skolen: I denne oppgaven refererer jeg til skolen som samfunnsinstitusjon med ansvar for
oppfostring av barn og unge. Når jeg skriver skolen referer jeg først og fremst til grunnskolen
1.3

Litteratur og kilder

Jeg har brukt et stort utvalg av kilder om pedagogikk og håndverk i oppgaven.
Samfunnsdebatten om utdanningssystemet og utviklingen i skolen har engasjert meg, og har
jeg har samlet på artikler, essays og innlegg i en årrekke. Jeg har valgt litteratur som blant
annet tar for seg håndverk og det meningsfulle i det å skape og arbeide med hendene.
Deriblant mange artikler, essays og rapporter knyttet opp til debatten om skolen i Norge.
Michael Polyanyis bok ”Den tause dimensjonen” og Jean Lave & Etienne Wengers ”Situert
læring” har vært sentrale. Som bakgrunn for teori om pedagogikkens historie har jeg brukt
”Pedagogikkens mange ansikter” en artikkelsamling med Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie som
redaktører, og Gunn Imsens ”Elevens verden”.
For å belyse det Steinerpedagogiske verdigrunnlaget har jeg brukt Steinerskolens læreplan og
flere artikler og essay av Arve Mathisen, i tillegg til Rudolf Steiners bøker. Ellers er det flere
engelske kilder i utvalget, bla. ”The hand ” av hjerneforskeren Frank R. Wilson, en bok om
hvordan hånden påvirker og former hjernen, og Ruhi Tysons forskningsrapport: Vocational
Bildung in action”. Økofilosofen Sigmund Setreng hadde tanker om arbeid og tilknytning til
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lokalsamfunn som samsvarer med den handlingsbårne kunnskapen sin egenart. Arne. N.
Jordet sin bok ”Klasserommet utenfor”, om hvordan skolen kan ta i bruk nærområdene i
undervisningen har vært helt sentral, og sammen med ”Kunnskap for en felles framtid” sin
helhetlige tilnærming til tverrfaglig samarbeid med lokale aktører, ligger den til grunn for
måter å implementere handlingsbåren kunnskap i skolen.
Jeg har fulgt med i debatten om ”De manuelle ”, en artikkelserie som Ole Thorstensen startet
med sitt essay med samme navn i Morgenbladet i fjor. Det ville blitt for omfattende å gå inn i
de politiske aspektene knyttet til kunnskapssamfunnet i denne oppgaven, men jeg har med den
politisk aktuelle boken ”Kloge hender”, av danske Mattias Tesfaye, hvor han slår tilbake mot
forfallet i yrkesfagene, og roper varsku om den lave statusen manuelt arbeid har fått.
1.4

Disposisjon, oppgavens oppbygning

Oppgaven er delt inn i 6 kapitler.
I første kapittel ; innledningen, presenterer jeg tema og problemstilling, begrepsavklaring,
formål og bakgrunn for valg av tema, og problemstilling. Videre følger presentasjon av
litteratur og kilder. Avslutningsvis gir jeg en oversikt over oppgavens oppbygning /
disposisjon.
Det andre kapittelet gir en innføring i hvilken rolle handlingsboren kunnskap har i dag, og
omhandler teoretiske perspektiver om hva pedagogikk og utdanning har representert gjennom
tidene, og hvilket syn samfunnet har og har hatt på kunnskap og pedagogikk.
I kapittel 3 presenterer jeg teori om ulike typer erfaringskunnskap, og handlingsbåren
kunnskap og erfaringsbaserte måter å lære på. I Kapittel 4 omhandler hvordan skolen kan
skape og ta i bruk tverrfaglige læringsarenaer i lokalmiljøet for å lære gjennom
handlingsbåren kunnskap. Det tar også for seg viktigheten av å sette kunnskap i en
meningsfull kontekst, og hvilken betydning kunnskapsoverføring i autentiske miljøer har for
identitetsdannelsen.
I kapittel 5 oppsummerer jeg, og drøfter hvilken betydning handlingsbåren kunnskap kan ha
for skolen.
I det siste kapittelet, kapittel 6, konkluderer jeg.
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2 Den handlingsbårne kunnskapen i historisk perspektiv.
2.1

Vitenskap og kunnskap

Det å kunne og det å vite er ikke det samme. Det vi kan; det kunnende, er knyttet til handling,
det ligger i ordet, det å vite er noe annet (Godal, 2000). En utfordring i dagens
kunnskapssamfunn er at den utøvende kompetansen ikke blir sett på som selvstendig bærer av
kunnskap (Godal, 2000) (Wackerhausen, 2007). Det er en tendens i hele samfunnet at
teoretisk, og særlig empirisk kunnskap anses som viktigere enn praktisk kyndighet (Breilid &
Sørensen, 2014, p. 631). Denne utviklingen preger også hvilken type kunnskap som blir
vektlagt i skolen. Barn som vokser opp i dag har rett til å utvikle ferdigheter i digital
kompetanse i skolen, men paradoksalt nok ingen rett til å få grunnleggende innsikt og
opplæring i basale, praktiske ferdigheter som siden menneskets opprinnelse har vært
livsnødvendig for å leve; håndtere verktøy, produsere og håndtere mat, bygge ly, lage klær.
I tillegg til å legge føringer for hva den oppvoksende generasjon skal lære, bestemmer skolen
også hvordan eleven skal lære. Mennesket er et hermende vesen. Fra vi er født lærer vi
gjennom å etterligne det som omgivelsene våre gjør. Slik har også håndverk og praktisk
kunnskap blitt overført fra generasjon til generasjon i uminnelige tider. Tidligere ble mye
kunnskap overført gjennom hverdagslige sysler, uten at man kalte det læring. Barn tilegnet
seg erfaringer og innarbeidet rutiner og bevegelsesmønster ved å ta del i, og se på hvordan
andre utførte oppgaver og arbeid. Dette kalles for handlingsbåren kunnskap. Samfunnets
perspektiv på dannelse og hva som er viktig kunnskap har endret seg mye gjennom tidene. I
tillegg til at vi får en stadig mer teoretisk tilnærming til læring (Breilid & Sørensen, 2014, p.
631) står vi midt i et digitalt paradigmeskifte som også utfordrer den tradisjonelle og praktiske
kunnskapsoverføringen (Vassnes, 2015, p. 151). Historisk sett er det helt nytt at den
oppvoksende generasjon ikke lenger lærer praktisk kunnskap som er viktig for å klare seg
selv. I grunnskolen er håndverksfagene delvis overtatt av kunstfag, og håndverkets lave status
bekreftes ved at det ikke kreves faglærere for å undervise i faget, og at barna ikke trenger
avlegge prøver eller kan komme opp i faget til eksamen. Flere advarer nå mot denne
utviklingen, deriblant gikk pedagogikkprofessor Gunn Imsen (VG, 2015), som peker på at det
store fokuset på testing og målstyring går ut over skolens allsidighet. Hun minner om at
kvalitet i skolen er langt mer enn prøveresultater. I det nye kunnskapssamfunnet står vi i fare
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for å miste av syne de grunnleggende målene 1som fremdeles ligger i bunn for skolens
oppdrag, men som vektlegges i mindre og mindre grad til fordel for målbare resultater av
utdanningen.
2.2

Akademisering av kunnskap

Mange unge faller ut av skolen, særlig blant dem som velger yrkesfag. Yrkesutdanningene i
videregående skole har slitt med å håndtere den økende mengden teori på bekostning av de
praktiske øvelsene. Lærestoffet har blitt mer teoretisk for hver skolereform som har vært
gjennomført de siste tiårene. Nå roper håndverkerne varsku; hvis ikke utdanningen blir bedre
og mer praktisk rettet, vil svært få unge velge og gjennomføre yrkesfaglig utdanning i
fremtiden (Tesfaye, 2013; Thorstensen, 2014). Generelt forventes det at alle i Norge tar 13 års
utdannelse. Det er utdanningssamfunnet som definerer innholdet og kriteriene i skolen, og
derved også hvem som lykkes og ikke i barns institusjonelle verden (Frønes, 2011, p. 34), Når
kunnskap og skole har fått en så stor og viktig plass i barns oppvekst, betyr det også at
utdanninginstitusjonene påvirker den allmenne kulturen (Frønes, 2011, p. 36). De legger
føringene for hva som er viktig kunnskap, og hvordan den presenteres. Derfor har skolen et
stort ansvar for å vektlegge og videreføre praktisk og handlingsbåren kunnskap til de neste
generasjonene.
2.3

Få arenaer for overføring av handlingsbåren kunnskap

Barn flest lærer ikke lenger ulike arbeidsmetoder for å bygge eller reparere ting, sy, strikke,
spikre, hamre, bake og koke. Stelle dyr og høste mat, og berge fôr til dyrene. De har kanskje
noen få timer i løpet av barneskolen hvor de får prøve noen av disse oppgavene. De færreste
lærer å håndtere verktøy i den grad at de får et håndlag med det. Tidligere var dette
kompetanse som barn tilegnet seg hjemme, men ettersom dagens barn tilbringer dagene i
barnehage og skole, er ikke hjemmet lenger en læringsarena på samme måte som før. Derfor
er det er få naturlige arenaer igjen for overføring av håndverk og annen praktisk kompetanse
til barn og unge. Steinerskolen har utmerket seg som en forkjemper og bærer av

1
opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og
deltakelse. (Lærerplanen , generell del) En allsidig utvikling av evner og ferdigheter, så vel som en grunnleggende etisk
orientering, er nødvendig for å kunne møte fremtidens utfordringer. (Steinerskoleforbundet, 2014)
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tradisjonskunnskap, og i Steinerbarnehagene er det en av hovedmålsettingene å lære barna
nyttige arbeidsoppgaver via herming (Steinerbarnehageforbundet i Norge, 2008). Men det
finnes ikke noe system for å videreføre og formidle handlingsbåren kunnskap i verken den
offentlige skolen eller Steinerskolen. Overføring av Handlingsbåren kunnskap er særlig
fraværende i de høyere klassetrinnene. Derfor vil jeg peke på hvilken rolle skolen har som
bærer av handlingsbåren kunnskap, og hvordan de kan formidle denne til kommende
generasjoner i samarbeid med aktører med spesialkompetanse på ulike felt i lokalmiljøet
2.4

Pedagogikk som samfunnsendrende kraft

For å svare på spørsmålet om hvilken betydning handlingsbåren kunnskap har i dagens
samfunn, vil jeg belyse hvordan ulike læringsteorier har vært fremherskende opp igjennom
tidene, og hvilken plass den praktiske og handlingsbårne kunnskapen har hatt.
Pedagogikk har gjennom tidene vært en samfunnsendrende kraft. Samtidig reflekterer skolen
som institusjon i stor grad det samfunnet og den tiden vi lever i. Ved å lese læreplaner fra
ulike epoker kan man danne seg et bilde av hvilke verdier og politiske strømninger som var
rådene til enhver tid, og målsetningene kan ses i sammenheng med sosiale og kulturelle
faktorer i samfunnet (Kjosavik, 2001, p. 17). Ettersom allmenndanning er et begrep hvor
innholdet endrer seg etter hvert som samfunnet endrer seg, vil det derfor være vanskelig å
definere hva den omfatter. Helt frem til vår tid har verdier som etikk, utvikling av evnen til
selvstendig tenking og refleksjon stått sterkt i skolens verdigrunnlag. Pedagogikk handler om
å finne svaret på hvordan vi kan forme den oppvoksende generasjon til å bli en del av en
human kultur og skape et demokratisk samfunn. (Steinsholt & Løvlie, 2011, p. 17)
Hva er så egentlig utdanning? Det latinske edaucare betyr egentlig å trekke ut (Barane, Hugo,
& Clementsen, 2015). Kunnskap er ikke noe som finnes i seg selv, men noe man blir enig om
gjennom sosialt samkvem, debatt og diskusjon, og som forskere og lærde ”godkjenner”
gjennom samfunnsmessige diskurser (Imsen, 2015, p. 146). Hvis vi trekker noen lange linjer
tilbake i tid og ser på hvordan kunnskapsoverføring mellom mennesker har foregått, har det
skjedd store endringer i synet på hvilken kunnskap som er viktig, og hvordan læring skal
foregå. I etterkrigstiden har arenaene for overføring av praktisk kunnskap blitt gradvis har
færre, og utdanningsinstitusjonene har etter hvert fått hegemoni på kunnskap og læring. Nå
det er i svært stor grad de som legger føringene for hvilke kunnskap den oppvoksende
generasjon skal få lære i vår tid (Frønes, 2011). Derfor er det av stor betydning hvilke formål,
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pedagogikk og pedagogiske virkemidler skolen målbærer. De siste tiårene har den offentlige
skolen gjennomgått en rekke omfattende reformer som gradvis har ført til en mer
kunnskapsbasert og akademisk skole, og læring knyttet til håndens og kroppens ferdigheter
har måtte vike plass for mer teoretisk undervisning. Dette gjelder også for Steinerskolene.
Yrkesfaglig utdanning sliter med synkende status og frafall, og elevene klager over at teori tar
stadig større plass på bekostning av praktiske oppgaver og øvelser.
I fremtiden spås kunnskap å bli den viktigste verdi- og endringsskapende faktoren i samfunnet
(Mathisen, 2007), men man kan spørre seg hvilken kunnskap det her er tale om. Vil det være
rom for den handlingsbårne kunnskapen i det akademiske landskapet ?
2.5

Pedagogikk gjennom tidene

Pedagogikk kan defineres som vitenskapen om oppdragelsen, og dens mål, former og
forutsetninger. Det omfatter måter å overføre definerte læringsmål på, og om indirekte og
direkte innvirkning på individers identitet og mestringsevne (Tjeldvoll, 2013). I dette
kapittelet vil jeg presentere teori om hvordan synet på læring og pedagogikk har endret seg
flere ganger, knyttet til ulike epoker og endringer i samfunnet opp igjennom tidene. Jeg har
tatt med ulike tenkere og epoker som har representert vendepunkt, eller hatt betydning for
pedagogisk praksis. Dette gir en idé om hvilke mål samfunnet har hatt med utdanning, hvilken
pedagogikk og læringsmetoder som har rådet, og hvilken rolle praktisk kunnskap har hatt.
Platon og Sokrates er våre første kilder for ideer om pedagogikk. Sokrates fremelsket
samtalen og dialogen som pedagogisk virkemiddel for å oppnå kunnskap og erkjennelse.
Platon er essensialismens far. Han mente at utdanning ikke var for alle, men at bare noen få
utvalgte i et samfunn kunne oppnå stor innsikt og karakterdanning med høy moralsk
bevissthet som kjennetegn. Manuelt arbeid ble foraktet (Tyson, 2015, p. 25), og man skilte
strengt mellom hånden og åndens arbeid (Arbeid, 2014). Utdanning var basert på innvielse i
de 7 frie kunster ;”artes liberales” som betyr ”Kunster som sømmer seg for en fri mann”
(Tjeldvoll, 2013). Disse omfatter grammatikk, dialektikk, retorikk, aritmetikk, geometri,
musikk og astronomi. Examen artium var benevnelsen på prøven i disse kunstene.
Essensialismen har holdt seg helt frem til vår tid med Oxbridge -universitetene i England som
gode eksempler (Tjeldvoll, 2013). Aristoteles mente at søken etter kunnskap for kunnskapens
skyld var menneskets høyeste mål, og han delte kunnskap inn i tre ulike former: Techne som
handler om kunnen; evnen til å skape og produsere noe. Håndverk og kunst kommer inn
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under denne termen. Episteme omfatter viten og den vitenskapelige tilnærming til kunnskap
og lovmessigheter, og beskriver kunnskap som for eksempel matematikk og naturvitenskap.
Fronesis handler om visdom, moralsk handling og dømmekraft, basert på innsikt om hva som
er godt og riktig for mennesker (Gustavsson, 2011, p. 41). Aristoteles mente i motsetning til
Platon at sanseerfaring måtte ligge til grunn for all fornuftserkjennelse (Tranøy & Tjønneland,
2016) og vektla et helhetlig verdensbilde hvor kunnskap utvikles ved å kombinere det
praktiske og teoretiske (Gabrielsen, 2014). Essensialismen var rådende gjennom
middelalderen, men tyngdepunktet ble skjøvet fra det sekulære til det religiøse i denne
perioden (Løvlie & Steinsholt, 2011, p. 10). Dette førte til en mer humanistisk tankegang
basert på den kristne ideen om at alle mennesker er like mye verdt uansett legning og
bakgrunn. Renessansens framvekst av forskning og teknologi endret menneskets syn på seg
selv og verden, og ensyklopedismen oppstod med en ny anti-elitisk tankegang om at alle
skulle ha rett til utdanning. Samtidig ble mange av antikkens idealer hentet fram igjen, noe
som frambrakte nye tanker om kunnskap og menneskers utvikling. Med boktrykkerkunsten
kunne ideene fra de nye humanistiske fagene nå få fotfeste i mye større kretser. Johann Amos
Comenius (1592-1670) forutså at en allmenn samling av kunnskap ville forene verden mht.
språk, kultur, vitenskap og utdanning (Gundem, 2011, p. 11). Han ønsket å få kunnskap ut til
massene og var tidlig ute med henhold til ensyklopediske tanker. Han var også forut sin tid
med enhetsskoleideen. Han mente at alle barn mellom seks og tolv år, uavhengig av sosial
klasse og kjønn burde få samme skolegang; alle skulle lære alt. Comenius anså frihet som
menneskets største gode, og at målet med utdanning var å utvikle seg til et helt og ekte
menneske (Gundem, 2011, p. 89). Han fremhevet praksis som en skapende kilde i det daglige
liv, og som en viktig del av det å forstå menneskets plass i verden.
Opplysningstiden frembrakte nye tanker om oppdragelse, og Jean –Jacques Rousseau (17121778) var en typisk representant for denne epoken. Han mente at enhver alder, også
barndommen, har sin egen verdi og anerkjente barnets naturlige rett til sin egen barndom. Få
pedagogiske skrifter kan sies å ha hatt så stor betydning som Rousseaus kjente bok ”Emilie –
eller om oppdragelsen”. Rousseau ønsket å gjøre voksne bevisst på deres viktige rolle og
påvirkningskraft ovenfor barnet (Oettingen, 2011). Barnet skulle tilegne seg kunnskap
regulert av egen aktivitet og interesse, ikke gjennom bøker eller autoriteter. (Svendsen, 2014)
Dermed brøt han med det ensyklopediske dannelsesidealet, som hadde skapt en skole preget
av konformitet og intellektuell kunnskap. Det gjorde også Johann Heinrich Pestalozzi (17461827) Han var en av de tidligste talsmennene for reformpedagogikken, og ønsket en skole
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som kunne forene relevant skolepraksis, vitenskapelig forskning og teori i en aktiv prosess.
Han trodde ikke at undervisningsmetodene som ble anvendt var formålstjenlige.
Undervisningen baserte seg på mekanisk memorering, med vekt på det skrevne ord, og
skolene tok ikke hensyn til at barna hadde flere sanser (Steinsholt, 2011, p. 158). Pestalozzi
var blant de første som ville bygg opp en ny pedagogikk basert på psykologiske prinsipper, og
tok sikte på å utvikle barns intellektuelle, praktiske og moralske evner med naturen som
veiviser, og en pedagogikk hvor barn kunne utfolde seg og lære på egne premisser med hele
kroppen. Det skulle være en inkluderende skole for alle, gutter og jenter, uavhengig av sosial
status, Lærerens oppgave skulle være å opptre som en gartner ovenfor elevene. Vanne og
gjødsle de anleggene som barnet allerede hadde, og luke bort ytre negativ påvirkning.
Pestalozzi gjorde ideen om hånden, hodet og hjertet som bilder på vilje, tanke og følelse
allmenn kjent i sin samtid. De tre siste var allerede godt etablert som grunnbegreper i
pedagogikk, psykologi og filosofi (Mathisen, 2015). Kort tid før han døde skrev han :”Kun
det som forenes i menneskenaturen som hjerte, hode og hånd er virkelig dannende. ... Øyet vil
se, øret vil høre, foten vil gå og hånden vil gripe. Likedan vil hjertet tro og elske og ånden
tenke.” Pestalozzi sitert i Mathisen (2015).
Rousseau og Pestalozzi forfektet en barnesentrert pedagogikk, som ble bygget ut i fra barnets
perspektiv, og disse ideene lå til grunn når de banebrytende reformpedagogiske strømninger
som pragmatismen og polyteknikalismen oppstod ved forrige århundreskiftet. Industrialismen
hadde forandret levekårene og -betingelsene for mange, og krevde at flere hadde mer
generelle kunnskaper. Darwins evolusjonsteori hadde virket frigjørende på de humanistiske
fagene, og førte til nye perspektiver på bl.a. pedagogikk. Idealene gikk mot en mer livsnær og
praktisk undervisning, med mindre disiplinær oppdragelse, hvor barnet fikk bruke sansene og
gjøre seg erfaringer (Edlund, 2010, pp. 65-67). Med den nye pedagogikken skulle dannelse og
læring betraktes mer som en utfoldelsesprosess med vekst innenfra, og de skapende
muligheter som lå hos enkeltmennesket skulle få spillerom. Barna skulle lære både med
hånden og hodet, og i den påfølgende perioden ble fagene ble færre og mer tilpasset samtiden.
Både Dewey, Piaget, Steiner og Vygotsky former sine teorier i denne brytningstiden. Mannen
bak begrepet ”Learning by doing”, amerikaneren John Dewey (1859-1952), lanserte i
mellomkrigstiden pragmatismen, influert av idealene om demokrati og individuell frihet. Han
var inspirert av Pestalozzi og tok utgangspunkt i barnets interesser og ikke i kulturen rundt.
Dewey omtales også som konstruktivismens far. Konstruktivismen mener at kunnskap ikke er
noe som finnes som en objektiv sannhet, men at den er produkt av vårt strev etter å forstå og
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forklare verden rundt oss (Imsen, 2015, p. 146). Med dette som utgangspunkt ønsket han å
skape en skole som i stedet for å fylle barna med kunnskap ved å servere etablerte sannheter,
skulle motivere dem til å tilegne seg erfaringer gjennom aktivitet, lek og egne interesser
(Imsen, 2015, p. 145). Dewey sa at refleksjon er nødvendig for å lære noe fra en aktivitet. Vi
lærer ikke fra erfaring, men ved å reflektere over erfaringen. Gjennom refleksjonen må vi ta
stilling til det vi har opplevd, sammenstille den med ting vi har lært før, og korrigere adferden
vår ut i fra det .Denne erfaringspedagogikken er typisk problem- og prosjektorientert (Løvlie
& Steinsholt, 2011, p. 11).
Rudolf Steiner (1861-1925) er kjent som grunnleggeren av antroposofien. Antroposofi kan
betegnes som en metodisk måte å bevisstgjøre åndelige lovmessigheter i tilværelsen, og
Steiner selv kalte dette for åndsvitenskap. På gresk betyr ordet visdommen om mennesket
(Antroposofisk selskap, u.å) Steiner hadde ideer om pedagogikk, medisin, arkitektur, kunst og
jordbruk, og han hadde en enorm produksjon av bøker, artikler og foredrag om ulike tema.
Steiners tanker om pedagogikk, og erfaringene fra Waldorfskolen som han startet i Tyskland i
1919, er opphavet til Steinerskolene., som er det feltet hvor hans idéer har fått størst
utbredelse. Det finnes i dag Steinerskoler over hele verden .
I Steinerpedagogikken legges det vekt på å bli kjent med og behandle hvert barn som en
individualitet. Rudolf Steiner mente at barnets omgivelser og erfaringer i oppveksten ville gi
vide konsekvenser når de ble voksne, ikke bare sjelelig, men også i det fysiske.
Undervisningen måtte derfor ikke bare ses på som et mål til læring, men settes inn i et
livsperspektiv der individet støttes til å oppfylle hele sitt potensiale (Edlund, 2010). Rudolf
Steiner omtalte barnet som et åpent sanseorgan, og ettersom barnet selv ikke har noe
referansepunkter eller begrepsapparat til å sortere inntrykkene med, vil det være vanskelig å
forutse hva som vil etterlate spor i dem og prege dem (Sundt, 2010). Alt som møter sansene
setter avtrykk, og rollemodellene får derfor en avgjørende betydning for barnets dannelse og
personlighetsutvikling. I etterligningen tar barna opp i seg sitt forbilde sin indre holdning og
tilstedeværelse i sine handlinger. Dette fordrer at den voksne oppdrageren har et bevisst
forhold til at all oppdragelse er selvoppdragelse, og at den man er, og det man gjør, betyr mye
mer enn det man formidler med ord. Barnets utvikling ble av Steiner delt inn i tre
syvårsperioder, hvor vilje, følelse og tanke utvikles i hver av periodene. Videre var Steiners
teori at mennesket har fire vesensledd; det fysiske legeme, eterlegeme, astrallegeme og jeget
(Steiner, 2005). Eterlegemet kan beskrives som det som representerer vekst og formkrefter
som virker på utviklingen. Det henger også sammen med viljen og vanen. Astrallegeme har
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med det emosjonelle i mennesket å gjøre, mens jeget representerer kjernen i individet, det
evige (Steiner, 1994, pp. 10-13). Utviklingen av disse vesensleddene kan også knyttes til de
tre første syvårsperiodene., og dannelsen av vilje, følelse og tanke. Steinerpedagogikken
anvender ulike læringsmåter og kommunikasjonsformer for å imøtekomme barnet, tilpasset
de ulike utviklingstrinnene (Steiner, 1994, p. 17) (Steinerbarnehageforbundet i Norge, 2008)
(Steinerskoleforbundet, 2014), og det kan være dette som ligger til grunn for at Steiners
tanker om oppdragelse og utvikling etter 100 år fortsatt er like aktuelle ; pedagogikken er
tilpasset barnets naturlige utvikling. Norge var det landet i Skandinavia hvor antroposofien
fikk best grobunn, og Steiner kom i en periode nesten årlig til Norge og holdt ulike foredrag.
(Edlund, 2010, p. 164) Steinerskolen i Oslo åpnet i 1926, bare 7 år etter at den første
Waldorfskolen i Stuttgart startet opp. Historisk sett blir Steinerskolen gjerne sett i
sammenheng med reformpedagogikken( (Steinnes, 2011, p. 393) Reformpedagogikken som
kom som en reaksjon på den disiplinstyrte kunnskapsskolen, og tok utgangspunkt i barnets
behov i stedet for i fagene, korresponderer med Steiners syn på læring. I ”Kunsten å undervise
” (1979) skrev Rudolf Steiner om hvordan skolens formål dreide seg om mer enn å overføre
kunnskap til elevene. Utviklingen av menneskelige evner og krefter var vel så viktig for
elevens fremtidige evne til å mestre livet. Jean Piaget(1896-1980) hadde også et
konstruktivistisk perspektiv og er kjent for sin teori om barns intellektuelle utvikling, som han
har delt inn i ulike stadier som beskriver utviklingstrinnene. På samme måte som Steiner
bygget opp pedagogikken rundt barnets utvikling i 7 årsperioder, mente Piaget også at
pedagogikken måtte tilpasses de ulike utviklingsstadiene hos barnet. Han mente at det skjer en
konstant indre justering av våre mentale strukturer ved at vi tolker inntrykk utenfra og
samtidig revurderer gamle oppfatninger som ikke lenger virker holdbare. Mennesket utvikles
ikke etter en fastsatt mal av seg selv mens tiden går, men i interaksjon med verden, og miljøet
rundt vil hele tiden utgjøre utviklingsbetingelsene (Imsen, 2015, p. 149). Piaget ville på
samme måte som Rousseau og Pestalozzi tilpasse skolen til barnet og dets naturlige aktivitet.
Han mente at kunnskap ikke kunne mottas reseptivt, ferdig servert fra en voksen, men måtte
omdannes i barnet gjennom egne erfaringer. Det enkelte individ måtte selv skape sin egen
versjon av virkeligheten( (Imsen, 2015, p. 168). Han var opptatt av at mennesker ikke bare
skulle adoptere ferdigproduserte ideer, men være i stand til å tenke selv og gjøre nye ting. En
slik aktivitetspedagogikk handler imidlertid ikke bare om læring gjennom motorisk aktivitet,
men omfatter en personlig konstruksjonsprosess hos barnet (Imsen, 2015, p. 164). Piaget
mente at barns lek er en interaksjon med omgivelsene som representerer læring. Teoriene
hans influerte pedagogikken i vesten fra etterkrigstiden og helt fram til 1980 tallet da han
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døde (Imsen, 2015, p. 148). På den tiden ble teoriene hans avløst av ideer fra Lev Vygotsky
(1896-1934), som var en russisk psykolog. Konstruktivismen var også Vygotskys
utgangspunkt for teori om hvordan barn lærer, men han mente også at all læring skjer i
felleskap med andre, med språket som nøkkel. Han forfektet et sosiokulturelt læringssyn og
mente at all læring foregår i en sosial, kulturell og historisk kontekst. Det vil si at mennesker
kontinuerlig formes av de levekår de er underlagt, og at det finnes allmenne trekk i miljøet
som fører til felles måte å tenke på og forstå hverandre på (Imsen, 2015). Denne teorien har
mye felles med situert læring, som jeg kommer tilbake til. Et av Vygotskys viktigste
forskningsområder var sammenhengen mellom språket og tanken. Han mente sammenhengen
mellom disse er nøkkelen til høyere kognitive ferdighetene, og grunnlaget for
begrepsdannelse (Mathisen, 2005). I kognitiv læringsteori foregår det en aktiv
konstruksjonsprosess hvor elevene tolker informasjon de mottar, og forbinder denne med det
de allerede kan, for så å reorganisere de mentale strukturene der det er nødvendig for at den
nye kunnskapen skal passe inn (Dysthe, 1999).
Her i landet utviklet skolen seg fra å være en ”bokskole” rundt forrige århundreskiftet, til å bli
en enhetsskole, hvor det i tråd med de nye pedagogiske strømningene, ble lagt et større fokus
på ferdighetsfagene (Kjosavik, 2001, p. 80). Gjennom alle epokene gjennom tidene har den
handlingsbårne kunnskapen eksistert side om side med utdanningsinstitusjonenes satsing og
innhold. Som vi ser av historien har vektleggingen av denne typen kunnskap variert, og ble
anerkjent på ulike måter av Comenius, Pestalozzi, Vygotsky og Dewey. Den handlingsbårne
kunnskapen har hatt en viktig rolle, og fikk en renessanse i skolen igjennom John Deweys
reformpedagogikk som har preget skolen i Norge fra begynnelsen av forrige århundreskift og
frem til vår tid. Nå har imidlertid pendelen snudd, samtidig som arenaene for overføring av
denne kunnskapen er i ferd med å forsvinne.
2.6

Kunnskapsskolen

Mot slutten av 1990-tallet skjedde det en endring mot en mer kunnskapsorientert skole. I
følge Løvlie og Steinsholt (2011) har det barnesentrerte perspektivet i pedagogikken i løpet av
den siste generasjonen tapt terreng, og psykologisk kunnskap tjener i dag mer som støtte for å
nå konkurranseskolens mål, enn som bakgrunn for valg av undervisningsmetoder og innhold i
utdanningen. Kravet om mer læring i skolen har tiltatt siden årtusenskiftet. Konkurranser
mellom skoler, og overvåking og måling av læringsutbyttet bidrar til økende fokus på
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effektivitet og tilskynding av elevens læringsprosesser (Imsen, 2015, p. 164).
Læringsbegrepet reduseres til bestemte kunnskaper og ferdigheter, som testes hyppig over
samme lest i alle OECD-landene2. (Løvlie & Steinsholt, 2011) Innføringen av den
markedsorienterte styringsmodellen New public management (NMP) i det offentlige har vært
med på å forsterke resultat -og nyttetenkningen og økonomiske hensyn vinner terreng fremfor
pedagogiske. Denne utviklingen har bidratt til å flytte fokus fra samfunnsoppgaven, til
spørsmålet om å tjene eller spare penger (Vassnes, 2013). Utviklingen styres i mindre grad av
pedagoger og fagpersoner, og i større og større grad av reformvillige politikere og
utdanningsbyråkrater (Steinsholt 2011:16). Pedagogikken blir derfor mindre differensiert, og
det opereres nå med felles utdanningssystem for studiepoeng, grader og titler i de europeiske
landene. PISA-testene og felles system for bachelor og master-utdanning er eksempler på
dette. Steinerskolen har heller ikke sluppet helt unna dette regimet, selv om den i det store og
hele har fått beholde sin egen læreplan, med noen tilføyelser om ferdigheter i informasjonsog kommunikasjonsteknologi (IKT). Ludviksenutvalget (Ludviksenutvalget, 2015) har
gjennomgått læreplanverket i den offentlige skolen og kommet med forslag til fornyelser som
skal gjelde for skolen de neste 20-30 årene. Disse er i stor grad tatt til følge og innlemmet i
stortingsmelding. 28 (2015–2016) (Kunnskapsdepartementet, 2016) som regjeringen la frem
den 11. April 2016. Stortingsmeldingen omhandler forslag til fornyelse av innholdet i
grunnskolen og den videregående opplæringen. Disse forslagene handler blant annet om å
kutte ned på kunnskapsmengden i skolen, og satse mer på fordypning i fagstoffet. Antall
kompetansemål er foreslått redusert, og det anbefales å fokuseres mer på hvordan
undervisningen skal foregå, fremfor hvilken kunnskap det skal undervises om. I tillegg er det
foreslått 3 overordnede mål som det skal jobbes tverrfaglig med. Dette er bærekraftig
utvikling, livsmestring og folkehelse, og demokrati og medborgerskap. Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen vil oppdatere den generelle delen av lærerplanen for
å tydeliggjøre hva dannelsesmålene er, og sier at de blir brukt i for liten grad i dag
(Regjeringen .no, 2016). Svært mye av disse forslagene omhandler ting som ikke lar seg måle
på PISA tester, og varsler om nye takter i forhold til synet på kunnskap og læring.
I dette kapittelet har vi gjort et tilbakeblikk på hvordan synet på pedagogikk, skole og barn i
hovedtrekk har endret seg opp igjennom tidene. Det er verdt å merke seg at utdanning uansett
tidsepoke i stor grad har handlet om å utdanne mennesker til å bli moralsk ansvarlige
individer. Dannelse av sosial kompetanse, toleranse, empati, evnen til kritisk refleksjon har
2

OECD= Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utdanning
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betydning for hvordan vi utvikler oss som mennesker, og er viktig for at vi skal fungere i
samfunnet. Denne typen kunnskap; sannhet, godhet og rettferdighet, er tema som alltid har
opptatt skolen (Mathisen, 2008), og har vært et hovedmål for undervisningen. Disse verdiene
av kvalitativ kunnskap, knyttet til følelsesmessige, estetiske og kreative forhold kan vanskelig
måles, og står derfor i fare for å få svakere posisjon i fremtidens kunnskapsskole (Mathisen,
2008)

3 Erfaringskunnskap
I dette kapittelet skal vi se på ulike former for erfaringskunnskap. Det skolastiske paradigmets
kunnskapsbegreper har i stor grad ekskludert kunnskap og kompetanseformer som ikke kan
uttrykkes i ord (Wackerhausen, 2007). Det finnes underkommuniserte læringsressurser som er
tilstede i miljøer og situasjoner hvor læring ikke er institusjonalisert” (Nielsen & Kvale,
2007). Disse er i stor grad knyttet til erfaringer, og arbeid som innbefatter kroppen og
hendene.
3.1

Taus kunnskap

Som basis for all erfaring ligger en underforstått kroppslig kunnskap. Michael Polyanyi
(2000) skrev i 1966 boka The tacit dimension. Han sa at ”vi kan vite mer enn vi kan sette ord
på” (2000, p. 16), med dette mener han at det fins erfaringskunnskap som ikke lar seg forklare
og læres videre med begreper. Taus kunnskap kan beskrives som en innsikt bygget på
tidligere erfaringer, som ubevisst blir brukt til å kontinuerlig vurdere situasjoner. Mye av
mesterlæretradisjonen baserer seg på å erverve kompetanse gjennom å gjøre kroppen til
læringssubjekt (Wackerhausen, 2007). Mekanikeren som hører på lyden av motoren hva som
er galt, kan ikke forklare til lærlingen hvordan han gjør det. Kokken kan ikke beskrive
hvordan han vet akkurat hva og hvor mye han som mangler for å balansere sausen han smaker
seg frem til, det er akkumulert erfaring. Et annet eksempel på taus kunnskap er kunsten å
spille et instrument som piano. I begynnelsen brukes mye krefter og konsentrasjon på å sette
fingrene på rett plass og på å koordinere begge hendene. På dette stadiet klarer ikke utøveren
å ha fokus på produktet, som er musikken. Etter hvert som det går lettere og man øver mer,
jobber fingrene automatisk, uten at det er nødvendig å tenke på det. Fingrene vet hvor, med
hvor mye trykk, og hvor lenge tangenten skal håndteres for å få den rette tonen. Denne
kunnskapen som hendene kan, er ikke lett å formulere.
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3.2

Situert læring

At læring er situert vil si at den er innvevd i hverdagslige, praktiske gjøremål som omgir den
lærende (Dysthe, 1999). Bakgrunnen for boken Situated learning. Legitimate
peripheralparticipation (2004), som Jean Lave og Etienne Wenger gav ut i 1991, er Jean
Laves studier av liberiske skredderlærlinger på 1970-tallet. Lave formet sin teori om at all
læring er situert ved å studere lærlingordninger i formelle og mer uformelle arbeidsfellesskap
hvor formål eller plan med aktivitetene ikke var etablert. Hun stusset over at mesterne i
arbeidsfellesskapene ikke hadde noen form for organisert undervisning. I stedet ble lærlingene
gradvis innlemmet og innviet i fagfeltet gjennom praktiske og sosiale interaksjoner. Situert
læring er egentlig ikke snakk om en læringsform, men mer en måte å forstå læring på.
Læringssituasjonene foregår gjerne i et naturlig miljø og er ikke konstruert og organisert som
undervisning. Istedenfor å forutsette at det er kognitive prosesser og strukturer som ligger til
grunn for læring, fokuseres det på hvilken form for sosial aktivitet og deltakelse som gir de
rette forutsetningene for læring. I et praksisfellesskap er nybegynneren i ytterkretsen av de
sentrale handlingene og interaksjonene, hvor hun observerer og tar til seg kunnskap.
Etterhvert som hun lærer mer nærmer hun seg sentrum og blir innlemmet i fellesskapet. Slik
får hun gradvis håndlag og holdning som en ekspert. Denne prosessen kaller Lave og Wenger
for legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 2004). Denne måten å lære på er relasjonelt
betinget, og har i seg elementer av den gamle mesterlæren, hvor man gikk i lære og fikk
svennebrev. Ordet situert er situated på engelsk, og henger sammen med at læringsprosessen
må ses sammenheng med situasjonen og omgivelsene den foregår i. Lave og Wengers teori
om situert læring korresponderer med Lev Vygotskys teorier om sosiokulturell læring
(Dysthe, 1999).Barn erverver svært mange av sine ferdigheter ved situert læring. Og legitim
perifer deltagelse er en prosess som vi ofte ser i lek hos barn. De står først i ytterkanten og
observerer, hermer og forsøker gradvis å gjøre det samme som de som kan reglene, og blir
etter hvert tatt opp i leken som fullverdig deltaker. Utbyttet av denne måten å lære på vil
avhenge mye av den eller dem som lærer det bort. Sosiale normer blir også overført i et
arbeidsfellesskap, og deltakerne tar opp i seg holdningene til den som lærer bort og viser
ferdighetene sine. Olga Dysthe (1999)tar i sin artikkel Ulike perspektiv på ulik læring opp
spennende perspektiver fra Lave sin forskning. Der stilles det spørsmål ved hva læringsteorier
egentlig handler om. Er definisjonene vi bruker om læring relevante nok? Er det kanskje alt
for avgrenset å se på det å kunne som å tilegne seg kunnskaper. Kan det hende at det dreier
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seg om produksjon og reproduksjon av kunnskap? Kanskje handler det i større grad om
hvilken identitet vi utvikler gjennom de læringsaktivitetene vi deltar i, enn hva vi lærer.
Kan det hende at det å vite og det å kunne henger mer sammen med handling enn med å
samle på informasjon? Kanskje involverer det å kunne en sammensatt forbindelse mellom
praksisfelleskap og deltagelse i praksis som fører til en stegvis etablering av identitet som en
som kan? (Dysthe, 1999)
3.3

Håndens intelligens:

Immanuel Kant sa at ”hånden er vinduet til sjelen” (Sennett, 2009, p. 155)
På et foredrag under de Steinerpedagogiske Oslokursene i 2010, fortalte David Brierly i et
foredrag han holdt om håndens intelligens, at mennesker som jobber med hendene har større
resiliens (motstandsdyktighet), og at leger som tar i mot infarktpasienter kan forutbestemme
hvem som får raskest rekonvalesens basert på hvilket yrke pasienten har. En tømrer vil
komme seg mye raskere enn en professor, og dette mener han, er fordi hendene ikke bare får
signaler om hva de skal gjøre fra hjernen, men at hendene også aktiverer hodet. Hjernen lærer
av hendene. Brierly mener at man trener en type tenking når man for eksempel lager kunst, og
at håndarbeid krever en annen form for tenking. Han skriver også om hånden i sin artikkel i
tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, hvor tema for utgaven var hender (Brierly, 2015). Hendene er
fantastiske redskaper som kan utvikle en enorm følsomhet knyttet til spesielle yrker og
kompetanser. Et eksempel er håndverkere med lang erfaring som kan stryke over en
materialoverflate og sanse ujevnheter under tusendedels millimeter (Tordsson, 2006).
I 1999 gav nevrologen Frank R. Wilson (1999), ut boken The hand som gir en fascinerende
innføring i forholdet mellom hendene, hjernen, språket, og måter å lære på. Han mener at
hånden er menneskets fremste fortrinn, og at det er håndens allsidighet som er årsaken til at vi
har nådd så langt evolusjonsmessig. Hans teori er at det er bruken og utviklingen av hendene
som har ført til at vi har fått større hjerner, som igjen har ført til at vi har utviklet nye
ferdigheter med hendene. Wilson etterlyser en mer barneorientert skole som møter barnets
behov og interesser, og spør hvordan utdanningssystemet kan imøtekomme den kjensgjerning
at hånden representerer navet, eller forbindelsen, til det som kreves for å utvikle seg og
oppleve et meningsfylt liv. (Wilson, 1999, p. 277).
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3.4

Mesterlære

Mesterlære har lange tradisjoner. I Encyclopedia Britannica (1996) blir mesterlære definert
som ”Utdanning i en kunst, et fag eller et håndverk i henhold til en lovmessig kontrakt, som
beskriver forholdet mellom mester og lærling og forholdets varighet og betingelser” (Nielsen
& Kvale, 2007) Mesterlære inngår i en rekke sammenhenger, og representerte tradisjonelt et
system hvor svenner, eller lærlinger, som ville utdanne seg til et håndverkerfag, måtte gå i
lære hos en mester. De tilegnet seg kunnskap og erfaring ved å observere hvordan mesteren
gjorde det, og hermet etter ham. Svennene lærte også holdninger og etikk knyttet til faget på
denne måten. Mesterlære inngår som et bærende element ved situert læring (Nielsen & Kvale,
2007, p. 36),og i praksis knyttet til handlingsbåren kunnskap.
3.5

Den handlingsbårne kunnskapen

Den handlingsbårne kunnskapen har i seg elementer fra ulike pedagogiske ideer og
læringsformer, og mesterlæren er helt klart fremtredende. Formidlingsmåten korresponderer
på veldig mange måter med situert læring, og taus kunnskap ligger til grunn for ferdighetene
som opparbeides og læres bort. Handlingsbåren kunnskap kjennetegnes av at den har et
mønster for handling, og at den er kulturelt betinget. I motsetning til mesterlære kan den læres
bort av mennesker som kan spesifikke ferdigheter uten noen form for formell fagkunnskap.
Handlingsboren kunnskap er den summen av røynsle og kunnande som i form av
handlag, handlingsmønster og oppfatning går i arv frå ein generasjon til ein annan i eit
kunnskapsberande handlingsfellesskap. Ved overføring av handlingsboren kunnskap
er den grunnleggande form for læring herming kombinert med utprøving og personlig
erfaring (Maihaugen Handverksnett, u.å)
Den handlingsbårne kunnskapen er en del av vår immaterielle kulturarv. Her i landet har vi
vært flinke til å ta vare på gamle bygningsmiljøer, redskaper og gjenstander. Hus blir fredet,
og båter tatt vare på, men bevisstheten om tradisjonene som hører til liv og arbeid gjennom
generasjoner har det vært mindre fokus på. Nedarvede ferdigheter og kunnskap forsvinner når
den ikke lenger blir brukt. Alle gamle tradisjoner og handlingsbåren kunnskap kan ikke
videreføres. Det er helt naturlig at en del av den gamle handlingsbårne kunnskapen går ut på
grunn av effektivisering og mekanisering. Etter industrialiseringen har mye av det manuelle

21

arbeidet blitt overtatt av maskiner. Dette innebærer at vi i mindre grad har manuelle yrker, og
også i mindre grad utfører manuelle arbeidsoppgaver på hjemmearenaen sammen med
familien. Barna som vokser opp har ikke lenger så mange forbilder å herme ulike typer arbeid
etter. Vi bør derfor være bevisst på at det finnes en hel del kunnskap som vil være viktig å
overføre også til de neste generasjonene.
I samtale med Jon Bojer Godal, som regnes som nestoren innen tradisjonsbåren kunnskap i
Norge, gav han noen perspektiver på den erfaringsbaserte kunnskapen. Han sier at alt vi
erfarer er dypt personlig. Vi kan ikke dele våre sanseerfaringer, eller måten vi fortolker
sanseinntrykk på, med andre. Ulike mennesker opplever den samme situasjonen ulikt. Hvis
den skal forklares, må den fortolkes via ord. Erfaringer som har ført til et godt håndlag eller
en spesiell kompetanse kan altså ikke generaliseres. Mattias Tesfaye (2013) skriver i Kloke
hender at mens boklig lærdom er noe som finnes skriftlig, er praktisk kunnskap noe som bare
finnes inni hver enkelt:”Hændernes viden skal stædigt og bevidst leveres videre fra
generation til generation, ellers går den tabt. Vestafrikanerne forklarer det meget rammende i
ordsproget : En gammel håndværker er som et brænnende bibliotek.” (Tesfaye, 2013, p.
21)Godal vektlegger betydningen av å begynne tidlig hvis man skal bli god til noe. Det er en
helt vanlig tankegang innen musikk og sport, og det gjelder i aller høyeste grad også for
praktisk kunnskap. Det å håndtere verktøy, og løse praktiske oppgaver krever øvelse. Det
kommer ikke av seg selv. I intervju med NRK (2016) fortalte han en historie fra han var ung
skogsarbeider: Han var i skogen og hogget tømmer og la merke til at han som kjørte hadde en
egen teknikk med stokkene, han hipsa og dyttet og beveget seg så lett mellom stokkene,nesten som en dans. Da tømmerkjøreren en dag hadde med seg sin fem år gamle sønn, så
Godal at sønnen gjorde akkurat som faren; beveget seg på samme lette og rytmiske måten. Da
skjønte han at dette er en form for kunnskapsoverføring. Å gå foran og vise, og gå bak og
herme.
Tradisjonelt har Steinerskolene vært gode til å formilde handlingsboren kunnskap, ettersom
de legger stor vekt på praktiske og estetiske fag og undervisningsmetoder.
Steinerpedagogikken anerkjenner at mennesket lærer med hele kroppen, og henvender seg til
hele individet med hode, hjerte og hånd. Eller tanke, følelse og vilje om en vil. Aller flinkest
til å overføre den handlingsbårne kunnskapen er Steinerbarnehagene, ettersom herming er den
viktigste pedagogiske metoden de syv første årene av barnets liv. Her tar de virkelig på alvor
å gjøre nyttig og hverdagslig arbeid som barna kan herme etter. Dette særtrekket i
oppdragelsen gjelder særlig i den første syvårsfasen. Da er etterligningen nært knyttet til
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bevegelse. Barnet hermer etter de voksne, og lever seg inn i situasjonene de observerer. Dette
setter i gang lek og aktivitet knyttet til viljen, som igjen fører til et følelsesmessig
engasjement. Denne interessen vekker forestillingen utfra handlingene, og slik danner barnet
begreper (Sundt, 2010)
I dette kapittelet har vi sett på ulike erfaringsbaserte måter å lære på, og fått innblikk i viktige
forhold som kan knyttes til handlingsbåren kunnskap. Det neste kapittelet handler om hvordan
skolen kan legge til rette for handlingsbåren kunnskap i lokalmiljøet.

4 Håndlingsbåren kunnskap i lokalmiljøet
4.1

Autentiske læringsarenaer og meningsfull kunnskap i en sammenheng

I dette kapittelet skal vi se på hvordan skolen ved aktivt å engasjere seg i lokalmiljøet kan
gjøre undervisningen mer variert, meningsfull og identitetsskapende, samtidig som barn og
unge får øve i praksis og lære handlingsbåren kunnskap i autentiske miljø. En slik måte å
integrere skolen i lokalmiljøet har en tilleggseffekt; den bygger identitetsfølelse, knyttet til det
særegne ved oppvekststedet. Økofilosofen Sigmund Kvalvåg Setreng (2014) vektla dette
aspektet. Han mente at det er et grunnleggende behov hos mennesket å vokse opp i en
kulturtradisjon som det føler seg forbundet med, og at dette danner utgangspunktet for
utvikling av identitet. ”En identitetsgivende kultur er en frukt av et nært, egenartet og
langvarig samspill med et spesielt sted og med særegne naturvilkår” (Setreng, 2014, p. 126).
Setreng sa at uten en følelse av identitet er ikke mennesket helt, og at konsekvensen er at det
ikke kan oppnå menneskelig frihet. Dette bekrefter Arne N. Jordet om i Klasserommet
utenfor, hvor han skriver om hvilken betydning det har å bli kjent med landskapet vi kommer
fra, fordi det former vår identitet og er medvirkende til at vi blir den vi blir. David Orr i
(Jordet, 2014, p. 369)
Setereng var opptatt av at vi må lære av våre tradisjoner og historie. Ikke for å leve som i
fortiden, men fordi levesett som har vært bærekraftige over tid, kan vise vei når vi skal
etablere levedyktige samfunn (Tordsson, 2014). I lys av en slik filosofi står lokalmiljøet frem
som en viktig læringsarena, og identitetsskapende faktor i oppveksten. Setreng mente at også
barn må delta i arbeidsprosesser, og at arbeidet gir barna meningsfulle arenaer hvor de kan
bidra, ikke bare gjennom lek, men også i et nytteperspektiv. Slik kan arbeidet gis tilbake til
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samfunnet som det viktigste oppfostrings og modningsgrunnlaget. Arne Nikolaisen Jordet
(Jordet, 2014) har skrevet mye om undervisning ute. Hans hovedbudskap er at skolen må ta i
bruk skolens nærområdet og undervise tverrfaglig i naturlige og autentiske omgivelser hvis
lærerplanens intensjoner og mål skal innfris. Slik blir opplæringen mer konkret,
virkelighetsnær, og motiverende, i tillegg til å gi elevene praktiske erfaringer og mulighet til å
lære med hele kroppen.
Det som kjennetegner uteskole som praksisform :
•

Skolens omgivelser brukes som læringsarena

•

Skolens omgivelser brukes som kunnskapskilde

•

Samarbeid med aktører i lokalsamfunnet

•

Bruk av problemløsende, utforskende og praktiske tilnærminger.

•

Bruk av skapende, kreative og lekbaserte tilnærminger.

•

Læring gjennom bruk av kropp og saner.

•

Læring gjennom kommunikasjon og sosial samhandling.

•

Dannelse av hele mennesket – av ” hode, hjerte og hånd” (Jordet, 2014, p. 246)

Dette gjelder i stor grad som kjennetegn for handlingsbåren kunnskap også, med motsatt
prioritert rekkefølge. Jordet legger vekt på at uteskole skal supplere undervisningen i
klasserommet og bygge på den, slik at helheten skaper mening. Uteskole er ikke i stedet for
klasseromsundervisning. Dette er i tråd med Dewey, som sa at innholdet det som skal læres
ikke kan skilles fra måten det formidles på (Jordet, 2014, p. 245). En god begynnelse for
stedsbasert læring er å kartlegge hvilke ressurspersoner som finnes i nærmiljøet, som har
ferdigheter knyttet til noe som er særegent for området. Hvis man bor ved kysten, vil det for
eksempel være naturlig å ta utgangspunkt i noe som har med sjøbruk å gjøre. Ved å knytte an
til stedets historie og identitet, viderefører man kunnskap som vil være relevant for
menneskene som lever der, og som kan knytte det opp mot hverdagen sin. Jordet legger frem
mange ulike forslag til hvordan skolen kan jobbe systematisk med å tilrettelegge tverrfaglig
undervisningen ute. Det vil gjerne være praktisk og naturlig å relatere undervisningen til
innholdselementer i flere fag samtidig. For eksempel kan læringsmål innen
geometri(matematikk), arkitektur (kunst og håndverk) og sjangerlære (norsk )knyttes sammen
i den praktiske undervisningen, som ledd i et arbeid med kartlegging og formidling av den
lokale byggeskikken i lokalmiljøet (Jordet, 2014, p. 244). Gevinsten av slike tverrfaglige
prosjekt er en meningsbærende og felles horisont for fagene. Tverrfaglighet gjør opplæringen
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blir mer virkelighetsnær, fleksibel og autentisk, men forutsetter et godt kollegialt samarbeid
på den enkelte skole.
I boka ”Kunnskap for ei felles framtid. Lokal forankring i lærerplanen” har Jorunn Barane,
Aksel Hugo og Morten Clemetsen (Barane, Hugo, & Clementsen, 2015) gitt innspill til
hvordan skolen kan skape og ta i bruk tverrfaglige læringsarenaer i lokalmiljøet. Boka tar for
seg metoder for hvordan skoler kan utvikle egne lokale læreplaner med utgangspunkt i den
generelle læreplanen. Alle kan arbeide skapende ut i fra den egenarten som er på stedet, basert
på de forutsetningene den enkelte skole har. En slik metode bygges opp rundt en praksisnær
pedagogikk, som gir elevene erfaringer gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver som leder til
innsikt og erkjennelser. Dette vil i praksis si situert læring, i miljøer hvor ressurspersoner eller
miljøer i lokalmiljøet deler sine kunnskaper. Barane m.fl. skriver at skolen i større grad må
oppsøke og bruke aktørene og ekspertene i nærmiljøet sitt. Gå til birøkteren for å lære om
bier, til bakeren for å lære om baking. Sette elevene i kontakt med den reelle verden utenfor
skolen. Dette vil også gi elevene forankring til nærmiljøet og stedet, noe som ikke er uten
betydning i et bygde-Norge som opplever at de unge flytter til byene og ikke kommer tilbake.
Kanskje hadde flere opplevd at de hadde hatt en fremtid på hjemstedet hvis de hadde blitt
bedre kjent og fikk prøve ut muligheter og yrker mens de var barn? Barane m.fl. (Barane,
Hugo, & Clementsen, 2015) foreslår også at elevene får lede sine egne prosjekter i skoletiden.
Som å etablere en grønnsakhage, administrere energibruken i byggene, ha ansvar for høner og
eggproduksjon, eller bier. Eller stelle kompost og ta hånd om avfallet på skolen. Det er svært
mye viktig læring i slikt. Ikke minst for å skape holdninger og verdier.
4.2

Kreativ problemløsing og ”flow”

Man kan trenge litt motstand for å utvikle seg og for å forstå sammenhenger. Når man jobber
med praktiske oppgaver går det ikke alltid slik man hadde planlagt. Kanskje må man
revurdere og prøve andre måter. Dette skriver Mattew Crawford (2010) om i sin bestselger
Shop class as soulcraft: An inquiry into the value of work. Han beskriver hvordan man blir
tvunget til å tenke i andre baner når man står ovenfor praktiske utfordringer som må løses. I
motsetning til når man får konkrete problemer å løse, må man ofte først finne ut hva som er
problemet når man for eksempel skal reparere en motor som ikke virker. Det utfordrer på en
annen måte, og kan skape stor frustrasjon når man må gå mange runder med feilsøking for å
utelukke hva som kan være årsak til problemet. Men man trener også en måte å tenke på som
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er kreativ. Craword beskriver også den indre gleden og følelsen av ”flow”3 som denne typen
arbeid kan gi,- en følese av at tid opphører, og man blir helt oppslukt i oppgaven. Dewey
mente at den nobleste formen for erfaring, er det estetiske. Kanskje henspeilte han på
opplevelsen av flow, en tilstand hvor man er fullstenindig oppslukt av det en holder på med, i
dyp konsentrasjon, hvor tid og sted forsvinner, og man drives frem av egen puls. (Lorvik
Waterhouse, u.å.) Det er fint å la hendene jobbe og tankene fly, man får en egen indre ro.
Rickard Sennet (2009)skriver også om dette i Håndværkeren, -gleden ved å utføre arbeid,og
ved å skape ting med hendene. Denne gleden er ofte knyttet til arbeidet i seg selv, og ikke noe
mål om å tjene penger eller bli berømt. Det er en driv og trang som ligger i oss, og som blir
utløst i kontakt med gode materialer. Hvor ofte opplever man en slik tilstand av ”flow” uten at
det er knyttet til praktiske oppgaver? Det leder tilbake til Setereng, og hans vektlegging av
arbeid som meningsbærende del av tilværelsen på alle nivåer.

5 Drøfting
Hvis vi nå gjør en oppsummering over hva jeg har presentert, så har vi sett på hvilke
tendenser som preger dagens utdanningssystem og en innføring i noen pedagogiske teorier
som har vært fremtredende gjennom tidene. Vi har blitt presentert for ulike typer
erfaringsbasert læring og taus kunnskap, og hvilken kontekst den handlingsbårne kunnskapen
har hatt og har i dagens samfunn. Vi har sett på hvilke kvaliteter som er knyttet til
handlingsbåren kunnskap, og noen kjennetegner for undervisning og kunnskap som oppleves
som meningsfull. I problemstillingen spurte jeg;
"Hva er handlingsbåren kunnskap og hvilken betydning har den i dagens kunnskapssamfunn,
-

og på hvilken måte kan skolen tilrettelegge og tilby handlingsbåren kunnskap ?

I det neste kapittelet vil jeg drøfte med bakgrunn i den informasjonen jeg har lagt frem.
Hvis vi skal se på den handlingsbårne kunnskapen i et steinerpedagogisk perspektiv er vilje er
et kjernebegrep som er knyttet til handling, og til lemmene og kroppen som utfører den. Det
dreier seg om handlekraft, og må ikke forveksles med hva barnet vil eller ikke vil. I de første
syv leveårene er det viljen som er det bærende elementet, eller drivkraften, for utviklingen
Det er barnets måte å forbinde seg med verden på. Dette kan illustreres ved barnet som lærer å
gå. Barnet hermer etter de voksne som står og går. Det kan kanskje virke som et håpløst
3 Flyt (eller Flow) er et psykologisk begrep som først og fremst er blitt utforsket av sosialpsykologen Mihály
Csíkszentmihályi og betegner en tilstand der man blir så oppslukt av en aktivitet at man glemmer tid og sted
(https://no.wikipedia.org/wiki/Flyt)
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prosjekt,- helt til det en dag klarer å gå. Etter en stund er det som barnet brukte så mye tid og
krefter på blitt automatisert (Keller, u.å, p. 61), da er det er blitt en vane. Det å lære å gå er et
eksempel på handlingsbåren kunnskap. Dette understøtter teorien om at det er av stor
betydning å begynne tidlig å øve på praktiske oppgaver hvis barnet skal få gode ferdigheter. I
denne perioden vil barnet ta opp i seg nyansene i en oppgave, og inkorporere den i
handlingene på en helt annen måte enn når det blir eldre. Dette understøtter også Jon Godals
observasjon av femåringen som bevegde seg på samme måte som faren. I
Steinerpedagogikken er herming den pedagogiske metoden de første 7 leveårene. Å lære
gjennom å etterligne. Barn er så gode på herming at det manifesterer seg helt inn i det fysiske,
noe man kan se på mimikk og bevegelsesmønster, - barn som går på samme måten som sin
far, eller blunker på samme måten som sin mor. ”I første livsavsnitt er mennesket tvers
igjennom et etterligningsvesen” sa Rudolf steiner (1997) Hvis vi skal ta dette på alvor er det
arbeidet som blir gjort i barnehagen vel å viktig som skolens pedagogiske metoder, og her er
Steinerbarnehagene langt fremme med sin enkle og ærlige filosofi hvor pedagogikken er å la
barna ta del i hverdagen uten for mye organisert lek og aktivitet. Slik får de utfolde sin
naturlige trang til å herme, og bringe elementer av voksenlivet og arbeid inn i leken. Denne
måten å lære på er den handlingsbårne kunnskapen sitt vesen og kan knyttes opp mot utallige
læringsmål. Det at den knyttes opp mot nyttige oppgaver og arbeid underbygger følelsen av
meningsfull læring.
Vi har sett på hva som kjennetegner meningsfull læring i det forrige kapittelet. Det er at
lærestoffet kan settes inn i en sammenheng, og at den bygger videre på kunnskap mottakeren
har fra før. Når vi lærer med hele kroppen husker vi det vi har lært på en annen måte, og vi får
en erfaring som fører til en annen forståelse av lærestoffet, enn om vi bare hadde fått det
presentert muntlig. (Jordet, 2014, p. 69) Den handlingsbårne kunnskapen fremstår som en
motvekt til fragmentert og teoretisk kunnskap som er vanskelig å sette i en sammenheng.
Ettersom den er erfaringsbasert og involverer en større del av sanseapparatet, vil det også
være lettere for en stor del elever å utvikle kompetanse når de får konkrete handlinger og
situasjoner å ”henge” lærestoffet på. Det blir økende grad satt spørsmåltegn ved de strenge
skillene mellom ulike kunnskapsformer, og mer erfaringsbaserte kunnskapsformer hvor en
lærer med hele kroppen, har fått et oppsving den senere tid. Det har også vært en økende
interesse for hvordan tradisjonsbasert kunnskap utvikles og overføres ved herming,
observasjon og deltakelse i sosiale fellesskap (Nielsen & Kvale, 2007, p. 8).
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Dewey mente at det er fåfengt og naturstridig å bruke energi på å undertrykke kroppens behov
for å være med i læreprosessene i undervisningen, og var kritisk til undervisningstradisjonen
som rendyrket formalkunnskap med bare orde og boklig kunnskap. Han mente at barnet ikke
kunne kvalifisere seg til å møte samfunnet utenfor skolen ved at skolen var isolert fra den
virkelighet den skulle utdanne elevene for, skolen må isteden knytte undervisningen til
barnets erfaringer (Jordet 2007). Den handlingsbårne kunnskapen representerer en annen, mer
naturlig måte å lære på som understøtter et slikt perspektiv. Lærere på stadig flere nivå melder
nå om elever og studenter som ikke har lært seg å lære (Vassnes, 2013, p. 10). Kanskje det
bør stilles spørsmål ved om det kan være måten lærestoffet blir formidlet på som gir
manglende resultater. Så mange som fire av fem elever på ungdomstrinnet etterlyser en mer
praktisk rettet undervisning (Jordet, 2014, p. 15). Piaget mente at kunnskap må erobres med
egen kraft gjennom erfaringer. I stedet for å bare repetere det andre har gjort før, skjer læring
aktivt gjennom personlige konstruksjonsprosesser (Imsen, 2015, p. 163). Kunnskap kan altså
ikke formidles direkte fra voksen til barn, det krever en individuell prosess, hvor hvert barn
selv må skape sin egen indre versjon av den ytre verden (Imsen, 2015, p. 168). Her er Piaget
helt på linje med Steiner, som mente at enhver må bearbeide og gjøre lærestoffet til sitt eget
for å forstå det, man må på sett og vis eie det. En mekanisk overføring av teori vil føre til
passivitet og handlingslammelse, hvor eleven ikke vet hvordan den skal anvende kunnskapen.
For å oppnå innsikt, og for at kunnskapen som er ervervet skal lede til handling, må den
gjennomgå en personlig prosess både i elev og lærer. Dette er evner som må brukes og øves
(Steinnes, 2011, p. 395). Et av kjernepunktene i Deweys erfaringspedagogiske teori er å
anerkjenne at kroppen med sanser og muskler er viktig for læringsprosessen (Jordet, 2007, p.
65). Det blir mer motiverende å lære når undervisningen er variert, og også legger opp til
praktiske oppgaver. Dette understøttes i en læresituasjon med handlingsbåren kunnskap.
Det å begripe noe ligger i at kroppens berøring med tingene tilfører hjernen sanseinntrykk
som er avgjørende for å utvikle den moralske og sosiale sans (Carnera, 2012).Arbeid, og
handlinger som er til nytte har et dannelsesaspekt i seg. Arbeid er på sett og vis moralske
handlinger, fordi praktisk arbeid griper inn i verden (Lindgren, 2014). Det er først i løpet av
de siste generasjonene at barn ikke lenger har vært nødt til å ta del i arbeidsoperasjoner som
nødvendig arbeidskraft i familien. Selv om det sikkert kunne oppleves som et slit å være med
å høste poteter, passe søsken, hogge ved og fôre dyr, følte nok mange også stolthet over å
være til nytte. Mestringen som fulgte ved å kunne ulike typer arbeidsoppgaver var av
betydning for utvikling av egen identitet, og for motivasjonen og interessen for valg av videre
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utdanning eller arbeid. Sett fra et slikt perspektiv kan det hende at barn som ikke får delta i
nyttige arbeidsoppgaver går glipp av sentrale og viktige aspekter i forhold til ansvar og moral.
Sigmund Kvalsøy Setreng (2014 ) mente at mennesket ikke skulle befris fra arbeidet, arbeidet
skulle være noe bærende og meningsfullt i tilværelse. Det at arbeidet er meningsfylt
innebærer at det utføres ut fra et behov, – det fyller en nødvendighet. Arbeid byr på ulike
utfordringer, både mentale og fysiske, som krever at den som utfører det modnes og utvikler
evne til samarbeid, ansvar og solidaritet. Slike utfordringer innbefatter også omgang med
natur og landskap, ulike materialer og emner slik at evnen til å skjelne mellom god og dårlig
form, og ulike kvaliteter, utvikles. Man kan si at estetisk oppdragelse innebærer å bli kjent
med kvaliteter, ulike former og funksjoner, og kjennskap til hvordan ulike former skapes. Det
krever øvelse og erfaring for å kunne bedømme kvalitet og kjenne igjen godt håndverk.
Arbeid er på samme tid være middel og mål til et godt liv (Setereng, 2014 , p. 129). Setreng
mente at meningsfullt arbeid er nøkkelen til et velfungerende samfunn. Kanskje hadde vi tatt
bedre vare på jorden hvis vi stod i nærmere forbindelse med produksjonen og
produksjonsmåtene av mat og ting?
Identitet og bærekraft er begreper som i det forrige kapitlet ble knyttet opp mot lokalsamfunn.
Ved å bruke ressurser i nærmiljøet kan elevene lære ulike håndverk, sette seg inn i ulike
prosesser knyttet til kultur og arbeid. Lokalmiljøet kan også brukes som arena for å lære
kompetansemål med utgangspunkt i konkrete og praktiske øvelser. Stedsbasert læring
innebærer også at skolen bruker lokalmiljøet på en måte til å sette seg i forbindelse med
virkeligheten på, som kan gi en innsikt i hvordan vi står i et grunnleggende
avhengighetsforhold til naturen, og kulturen på hjemplassen vår. For å få dette frem på ulike
måter gjør elevene aktiviteter som samlet sett gir innsikt og kunnskaper som kreves for å
forstå de sammenhenger som økologisk kompetanse fordrer (Jordet, 2014, p. 371). Gjennom
en slik modell vil elevene få mulighet til å sette seg inn i oppgaver som har med kildene til
vårt livsopphold å gjøre; oppleve hvordan matproduksjon foregår, og følge andre råvarer vi
trenger for å fungere tilbake til kildene; skogen, bonden, fiskeren osv. De kan også følge
produktene den motsatte strømmen og utslippene tilbake til naturen og konsekvensene av
disse. Jo større bredde med aktiviteter elevene kan gjennomføre på et sted, jo dypere
økologisk forståelse vil elevene opparbeide. Denne måten å tenke tverrfaglig undervisning på
imøtekommer Ludviksenutvalget (Ludviksenutvalget, 2015) sine anbefalinger for fremtidens
skole. I stortingsmelding. 28 (2015–2016) (Kunnskapsdepartementet, 2016) legger
regjeringen frem forslag til fornying av innholdet i grunnskole og videregående opplæring,
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som bygger på disse anbefalingene. De foreslår blant annet en undervisning hvor det
fokuseres mer på hvordan undervisningen skal foregå, fremfor hvilken kunnskap det skal
undervises om. Dette imøtekommer undervisningsmetodene som ligger til grunn for
formidling av handlingsbåren kunnskap, og gir grunn til en forsiktig optimisme i forhold til
endring i det dualistiske kunnskapssynet som har vært rådende siden årtusenskiftet.
Bærekraftig utvikling har også fått en fremtredende plass som tverrfaglig satsingsområde i
stortingsmeldingen, og på sett og vis kan vi si lik kan en si at den offentlige skolen beveger
seg i retning av en Steinerpedagogisk tilnærming til læring. Det å bidra til en human og
bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene i vår tid, og forbruk er et tema som er
aktuelt å skape et bevisst forhold til igjennom opplæringen. Velferdsutviklingen har ført til at
folk ikke lenger trenger å produsere maten og tingene sine selv. Klær, møbler, sko, hus, båter
og verktøy masseproduseres, og mye håndverk er satt bort til land som kan lage gjenstandene
billigere. I takt med økende rikdom har det oppstått en bruk- og -kast mentalitet som gjør at
folk ikke lenger forbinder seg så sterkt med tingene de trenger. Eller med hvordan maten blir
produsert. Det er ikke så lenge siden det lønnet seg å sy og strikke barnetøyet selv. Nå er det
dyrere å kjøpe garnet til en genser enn det er å kjøpe en ny. Slik har forholdet vårt til ting, og
til materialene de er laget av, forandret seg. Vi knytter identiteten vår til tingene vi omgir oss
med, men hva sier de egentlig om oss når vi ikke lenger setter vårt eget preg på dem?
(Crawford, 2010) Kjennskapen til ulike materialer og materialkvaliteter opprettholdes ikke i
et samfunn hvor folk ikke lenger lager ting selv, og evnen til å bedømme hva som er god eller
dårlig kvalitet, enten det være seg tre, tekstil eller fødevarer, blir svært redusert. Folk har lite
omgang med produksjon av mat og ting, og denne utviklingen har ført til et samfunn som ikke
lenger er i kontakt med sin håndverkstradisjon. Ved å gi elevene rikelig med erfaringer med
ulike materialer, og ved å la dem ta del i produksjon av mat og gjenstander kan det oppstå en
ny bevissthet om tingenes verdi og kvalitet, som igjen kan føre til en mer bærekraftig
utvikling for jorda vår. Her er Steinerskolen forbilledlig, med en læreplan som har fokus på at
menneskelig aktivitet ikke på noen måte skal skade, med et generelt fokus på å ta vare på
jorden og mennesker. Læreplanen etterstreber å sette kunnskap inn i en helhet slik at elevene
kan overskue konsekvensene som følger med.
Nå står samfunnet ovenfor et paradigmeskifte. Vi har organisert livene våre på en måte som
gjør at det er igjen svært få arenaer for handlingsbåren kunnskap. Barndommen, og delvis
også alderdommen, er institusjonalisert slik at generasjonene i mye mindre grad møtes på en
naturlig måte hvor de kan utveksle praktisk kunnskap gjennom hverdagslige oppgaver. I
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tillegg står vi midt i et hamskifte med henhold til den teknologiske utviklingen. Måten vi
sosialiseres på, og omgås med hverandre på vil trolig endres radikalt. I fremtiden vil mye av
det sosiale foregå på internett, og det er en fattig arena for handlingsbåren kunnskap. På
samme måte som Dewey reformerte skolen og pedagogikken med sine nye tanker i en tid
hvor det skjedde store samfunnsendringer, står samfunnet nå ovenfor et skille hvor det må
tenkes nytt om fremtidens pedagogikk. I denne situasjonen står vi samtidig i fare for å miste
handlingsbåren kunnskap som er nedarvet gjennom generasjoner. -Kunnskap som vi er
avhengig av for å leve og overleve. Kunnskap om natur, tradisjon, materialer, produkter og
fødevarer. Når de andre arenaene for overføring praktisk og handlingsbåren kunnskap har blitt
så sjeldne, har skolen har et særskilt ansvar for å formidle og videreføre denne til de neste
generasjoner. For at handverksfagene og de praktiske fagene igjen skal få status er det viktig å
få dem tilbake i skolen, og gi dem en mindre stemoderlig behandling. Kjell Horn (Horn,
2013) foreslår at lærerkollegier i større grad har en sammensetning av folk fra mange
forskjellige bakgrunner, bl.a. håndverkere, som har en annen tilnærmingsmåte. Også her er
Steinerskolen langt fremme, med å ansette både kunstnere, håndverkere og pedagoger i
kollegiene sine, nettopp for på sikre ulike tilnærminger til læring, og variert og profesjonell
veiledning, også i de praktiske fagene.

6 Konklusjon
Steinerskolens læreplaner (Steinerskoleforbundet, 2014) representerer en tilnærming til
pedagogikk og kunnskap som imøtekommer barn og unge sitt behov for å lære med hele
sanseapparatet. Den vektlegger undervisning som setter kunnskap inn i en kontekst som gjør
at den skaper sammenheng og mening. Det var denne fleksibiliteten, tverrfagligheten og
muligheten til fordypning som gjorde det mulig å legge inn en periode med seiling og sløyd i
5.klassen som jeg jobbet i, og som gav eleven min med lese og skrivevansker en mulighet til å
vise noe av det han var god til. Det hører med til historien at han knakk lesekoden det året.
Om det var på grunn av uken med sjøliv og uteskole får vi aldri vite, men det finns mange
elever som ham, som lider under et skolesystem med teoretisk slagside. Steinerskolen burde i
mye større grad kringkastet sin måte å jobbe med læring på, særlig nå som det viser seg at
kunnskapsskolen beveger seg i retning av mindre fokus på kunnskap, og mer fokus på læring.
Dette kan også være muligheten for den handlingsbårne kunnskapen å finne sin plass i
læreplanene, og sikre viktig kunnskap, tradisjon og kultur for de kommende generasjoner.
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Det viktigste oppdraget skolen har er å gi elevene en livskompetanse, og utdanne elevene i et
livstidsperspektiv. Hva skal vi utdanne til? -Mennesker skal utdannes til å bli seg selv, og
oppfylle seg selv. Rudolf Steiners ide var en pedagogikk som kan åpne opp for det store
mangfold av kvaliteter og ressurser som bor i mennesker. En slik pedagogikk kan ikke
dirigeres fra byråkrater i et departement, eller ut i fra næringslivets agenda. En slik
pedagogikk kan ikke måles i PISA prøver. Det trengs en undervisning som åpner for undring,
og som møter hele mennesket, med hjerte, hode og hånd! – og handlingsbåren kunnskap.
Det kan altså se ut til at pendelen svinger igjen, og det kan være betimelig å huske hva Olav
Andreas Eftestøl, skoledirektør i Kristiania skrev i 1916 om omskiftningen skolen stod
ovenfor :
Nutidens barneskole søker å komme bort fra den ensidige intellektuelle oppdragelse,
med boken som eneste kunnskapskilde, fra det alt for stillesittende liv, som er så
unaturlig for barna. Den setter som mål å få barnene selvvirksomme. (Olav Andreas
Eftestøl, sitert i Kjosavik 2001)

Antall ord :11 873

32

7 Bibliografi
Antroposofisk selskap. (u.å). Antroposofisk selskap. Hentet 04 17, 2016 fra Hva er
antroposofi?:
http://www.antroposofi.no/antroposofi_rudolf_steiner/hva_er_antroposofi/
Arbeid. (2014, 05 16). Hentet 04 18, 2016 fra Store Norske Leksikon:
https://snl.no/arbeid.
Barane, J., Hugo, A., & Clementsen, M. (2015). Kunnskap for ei felles framtid. Lokal
forankring av læreplanen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2014). Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk.
Breilid, N., & Sørensen, P. M. (2014). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. I R.
T. Edvard Befring (Red.), Spesialpedagogikk (Vol. 5, ss. 627-644). Cappelen Damm
akademisk.
Brierly, D. (2015). Håndens intelligens. Steinerskolen.Tidsskrift for pedagogikk,samfunn
og kultur., 78(3), ss. 4-7.
Carnera, A. (2012, juni). Hånden og åndens laboratorium. Le Monde Diplomatique.
Crawford, M. B. (2010). Shop class as soulcraft: An inquiry into the value of work. Penguin
Books.
Dysthe, O. (1999, 1 31). Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring. Hentet 4 01, 2016
fra http://www.stiftelsenhvasser.no/documents/Teoriperspektivpaakunnskapoglering.pdf
Dysthe, O. (2008, 1 31). Klasseromsvurdering og læring. Hentet 04 01, 2016 fra
Utdanningsdirektoratet:
http://www.udir.no/PageFiles/Vurdering%20for%20laring/Dokumenter/Biblio
tek/2/BedreSkole-4-08_Dysthe.pdf
Edlund, B. ( 2010). Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990.
Oslo: Antropos.
Frønes, I. (2011). Moderne barndom. Cappelen Damm.
Gabrielsen, A. ,. (2014, 11 25). Nærmiljøet som læringsarena. Hentet 04 17, 2106 fra
Naturfagsenteret:
http://www.natursekken.no/c2107252/artikkel/vis.html?tid=2097229

33

Godal, J. B. (2000). Handlingsboren kunnskap. Hentet 05 23, 2016 fra Institutet för
Forntida Teknik: http://www.forntidateknik.z.se/IFT/litte/godal.htm
Gundem, B. B. (2011). Johanm Amos Comenius: Den panosofiske labyrint. I L. L. Kjetil
Steinsholt (Red.), Pedagogikkens mange ansikter. (ss. 88-97.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Gustavsson, B. (2011). Aristoteles: Förundrans och klokhetens tänkare. I L. L. Kjetil
Steinsholt (Red.), Pedagogikkens mange ansikter. (ss. 36-52.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Horn, K. (2013, 01 2013). Klasseparadokset i norsk skole. Hentet 04 1, 2016 fra
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/Klasseparadokset-i-norskskole-7091240.html
Imsen, G. (2015). Elevens verden innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). oslo:
Universitetsforlaget.
Johansen, K. H. (2012). Jeg/Du-Jeg/Det. Salutogenese og resiliens i pedagogisk praksis.
Hentet april 17, 2016 fra FREE ELECTRONIC LIBRARY: :
http://www.abstract.xlibx.com/a-pedagogy/91265-8-jeg-du-jeg-detsalutogenese-resiliens-pedagogisk-praksis-kjell.php
Jordet, A. N. (2007, 31. 1). ”Nærmiljøet som klasserom” En undersøkelse om uteskolens
didaktikk i et danningsteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv. Hentet 04 1,
2016 fra Brage.bibsys:
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/132008/1/Jordet_A_næ
rmiljøet.pdf
Jordet, A. N. (2014). Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom.
Cappelen Damm AS.
Keller, G. (u.å). Med hjertet i skolen. Lesebok i pedagogikk for foreldre. ASK. Rudolf
Steinerhøyskolen.
Kjosavik, S. (2001). Fra Tegning, sløyd og håndarbeid til kunst og håndverk.En faghistorie
gjennom 150 år. Tell Forlag.
Kunnskapsdepartementet. (2016, 1 31). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av
Kunnskapsløftet. Hentet 04 20, 2016 fra Meld. St. 28 (2015–2016):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-2820152016/id2483955/?ch=1&q=
Kvalaag, J. (Red.). (2004). Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En
læreplan for Steinerskolen 2004. Antropos.

34

Kvalvaag, J., & Mathisen, A. (2004). Forord. I Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom
13 skoleår. Er læreplan for Steinerskolen 2004. Antropos .
Lave, J., & Wenger, E. (2004). Situeret læring - og andre tekster. Danmark: Hans Reitzels
Forlag.
Løvlie, L., & Steinsholt, K. (2011). Prolog. I L. L. Kjetil Steinsholt (Red.), Pedagogikkens
mange ansikter. (ss. 9-19.). Oslo: Universitetsforlaget.
Lindgren, L. (2014, 11 06). Praktisk kunnskap under press. Hentet 04 17, 2016 fra
http://www.forskerforum.no/wip4/praktisk-kunnskap-underpress/d.epl?id=2189301
Lorvik Waterhouse, A.-H. (u.å.). KUNSTMØTET SOM ESTETISK ERFARINGS - OG
LÆRINGSPROSESS - en undersøkelse av små barns møter med skulptur . Hentet 04
21, 2016 fra https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1070/1/843931.pdf
Ludviksenutvalget. (2015, 07 01). Ludviksenutvalget. Hentet 04 17, 2016 fra
Regjeringen: http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/
Maihaugen Handverksnett. (u.å). Handverksnett. Hentet 04 31, 2016 fra Maihaugen:
http://arkiv.maihaugen.no/no/handverksnett/Faglig-informasjon/Vidareforingav-handlingsboren-kunnskap/
Martinussen, A. O. (u.å.). Maihaugen . Hentet 04 01, 2016 fra
http://arkiv.maihaugen.no/no/handverksnett/Faglig-informasjon/Vidareforingav-handlingsboren-kunnskap/
Mathisen, A. (2005, 04 01). Mead og Vygotsky om utvikling og læring. Hentet 04 01, 2016
fra http://arvema.com/tekster/Mead_Vygotsky.pdf
Mathisen, A. (2007). Etisk og Utviklingsorientert kunnskap. Hentet 04 17, 2016 fra
http://arvema.com/tekster/Hexeis_Phronesis.pdf
Mathisen, A. (2008, 01 31). Postmodernitet og kunnskapssamfunn – hva med
steinerskolen? Hentet 04 04, 2016 fra Forum Berle:
http://www.forumberle.no/artikler/a_postmodkunnskap.html
Mathisen, A. (2015). Kirsebærblikket. Om hjerte ,hånd og hode i pedagogikken. Hentet 04
17, 2016 fra http://arvema.com/tekster/Hjerte_hand_hode_2015.pdf
Nielsen, K., & Kvale, S. (Red.). (2007). Mesterlære.Læring som sosial praksis (1. utg.).
Gyldendal Akademisk .
Norsk rikskringkasting(NRK). (2016, 1 31). Hentet 04 01, 2016 fra
http://www.nrk.no/mr/xl/mennesket-og-verktoyet-horer-sammen-1.12839736

35

Oettingen, A. V. (2011). Jean-Jacques Rousseau;den moderne –paradoksale-opdragelse. I
L. L. Kjetil Steinsholt (Red.), Pedagogikkens mange ansikter (ss. 114-124.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Polanyi, M. (2000). Den tause dimensjonen . Spartacus.
Regjeringen .no. (2016, 04 15). https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-fornye-ogforbedre-fagene-i-skolen/id2483423/. Hentet 04 20, 2016 fra
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-fornye-og-forbedre-fagene-iskolen/id2483423/
Sennett, R. (2009). Håndværkeren. Danmark: Forlaget Hovedland .
Setereng, S. K. (2014 ). Elvetid . Naturveiviser forlag .
Setreng, S. K. (2014). Elvetid. Naturveiviser forlag.
Steiner, R. (1979). Kunsten å undervise . Antropos.
Steiner, R. (1994). Barnets oppdragelse . Oslo: Antropos .
Steiner, R. (1997). Antroposofi og pedagogikk. Steinerskolen, 59(3.4), ss. 111-125.
Steiner, R. (2005). Teosofi. Olso: Antropos.
Steinerbarnehageforbundet i Norge. (2008, 1 31). Pedagogisk Plan for
steinerbarnehagene og første klasse. Hentet april 17, 2016 fra
http://www.steinerbarnehagene.no/wpcontent/uploads/2010/01/steinerbarnehagene13.pdf
Steinerskoleforbundet. (2014). En læreplan for steinerskolene .Oversikt steinerpedagogisk idé og praksis 2014. Hentet 4 17, 2016 fra
http://arvema.com/tekster/LP14_Oversikt_AM_2014.pdf
Steinnes, J. (2011). ”Rudolf Steiner: Pedagogikk som kunstnerisk praksis”. I L. L. Kjetil
Steinsholt (Red.), Pedagogikkens mange ansikter (ss. 392-406). Oslo:
Universitetsforlaget. Hentet fra Steinnes, Jenny (2011) Rudolf Steiner
:”Pedagogikk som kunstnerisk praksis”. I: Steinsholt, K. og Løvlie, L.(red.):
Pedagogikkens mange ansikter. Oslo :Universitetsforlaget . s.392-406
Steinsholt, K. (2011). Johann Heinrich Pestalozzi: Kjære folk , jeg prøver bare å hjelpe
dere! I K. Steinsholt, & L. Løvlie (Red.), Pedagogikkens mange ansikter (ss. 156171). Oslo: Universitetsforlaget.
Steinsholt, K., & Løvlie, L. (Red.). (2011). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo:
Universitetsforlaget.

36

Sundt, A. H. (2010, 02 31). Om etterligning og læring. Et steinerperspektiv. Hentet 04 01,
2016 fra Barnehagen.Tidsskrift for barnehagefolk:
http://www.sebu.no/blad/artfeb10.htm
Svendsen, L. F. (2014, 12 04). Jean Jacques Rousseau. I Store norske leksikon. Hentet 04
09, 2016 fra https://snl.no/Jean-Jacques_Rousseau
Tesfaye, M. (2013). Kloge Hænder. Gyldendal.
Thorstensen, O. (2014, 08 21). Morgenbladet. Hentet 08 21, 2014 fra
http://morgenbladet.no/ideer/2014/de_manuelle
Tjeldvoll, A. (2013, 12 17). Store norske leksikon. Hentet 04 09, 2016 fra Pedagogikk.:
https://snl.no/pedagogikk.
Tordsson, B. (2006). ”Hånden og ånden”. Hentet april 17, 2016 fra
https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/264/Handen_og_anden.pdf?sequen
ce=3
Tordsson, B. (2014). Innledning. I S. K. Setereng, Elvetid (ss. 12-19). Naturveiviser AS.
Tranøy, K. E., & Tjønneland, E. (2016, 01 15). Aristoteles. Hentet 04 09, 2016 fra Store
norske leksikon: https://snl.no/Aristoteles.
Tyson, R. (2015). Vocational Bildung in action. Hentet 04 17, 2016 fra
http://waldorfagora.se/yrkesbildning-i-handling-licentiatuppsats-av-ruhityson/
Vassnes, B. (2013). Sokrates & sjøpungen. Tromsø: MARGbok Forlag.
Vassnes, B. (2015). Homo digitalis. Tromsø: MARGbok forlag.
VG. (2015, 11 11). Osloskolens prøveregime er angstfremmkallende. Hentet 11 11, 2015
fra http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/skoleforsker-osloskolens-proeveregime-er-angstfremkallende/a/23558112/)
Wackerhausen, S. (2007). Det skolastiske paragdimet og mesterlære. I K. Nielsen, & S.
Kvale (Red.), Mesterlære.Læring som sosial praksis (ss. 182-193).
Wilson, F. R. (1999). The Hand How its use shapes the brain,language,and human culture.
New York: Vintage books.

37

