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1. Abstract
This master thesis contains a study of a school project “Vidarskolen” in Norway for children
with special needs. The experiences from this project grew into a methodical concept called
“the Vidar pedagogy”. The school project started in 1996 and is still running. The author of
the project initiated after a while another project called “Ilmarinen; crafts into school” based
on the same principles. The intention was to explore the possibility of bringing the concept of
craft based education into ordinary schools.
The aim of the study is twofold: (1) To investigate how the concept from Aron Antonsovsky
of ‘salutogenesis’ can illuminate the Vidar pedagogy and how pupils developed their
resilience through the school program. (2) On this basis, to understand how crafts can be an
addition and increase the therapeutic processeses of salutogenesis and resilience in schools.
Two sets of interviews were undertaken as a part of the study; one from former pupils in the
Vidarskolen, and the other from teachers that participated the Ilmarinen project. The results
point clearly to the fact that crafts in this school seemed to be a strong part of the healing
process after traumatic experiences and can be seen as a tool to increase the processes of
salutogenesis and resilience. In the light of current research on the therapeutic role of crafts
(Frank Wilson, Aric Sigman) it is argued that crafts is no plain ‘stand alone tool’ but should
be used and interpreted within the social and psychological processes that Antonovsky
characterise with the concept ‘sense of coherence’. Then it can be a tool for healing processes.
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2. Innledning og bakgrunn for oppgaven
Jeg har arbeidet i Steinerskolen hele mitt voksne liv, og har samlet meg mange opplevelser,
menneskemøter og erfaring som har beriket meg. For å uttrykke meg billedlig, har det vært en
hage av mange farger og vekster, og med alle årstidene representert. Ønsket om å samle denne
hagen av blomster og tistler sammen til en liten frøsamling har ledet til arbeidet med denne
masteroppgaven.
Biografisk bakgrunn
Jeg begynte min karriere som ung utdannet lærer i musikk og sosialfag, og ble kastet inn i en
oppgave som gav meg mange gleder og utfordringer. Veien ble til mens jeg gikk. Faglig ble
jeg som klasselærer utfordret på områder som jeg i ettertidens skarpe lys, hadde for svak
faglig kompetanse til å føle meg trygg i, og følte at jeg ofte gikk læreveien sammen med
eleven. Det tvang meg til å bli et lærende menneske i en grad som jeg kanskje ikke hadde
kunnet forestille meg. Det positive var at det førte meg inn i et kreativ prosess hvor
kjærligheten til yrket, steinerskole-idéen og eleven, var drivkraften. Det var også å få gå på
skolen en gang til, og denne gangen med meg selv som drivkraft. Denne læreprosessen som
ble meg til del, førte til en nydannelse av en steinerskole som skulle basere seg på å forene
teori og praksis i en kunstnerisk prosess. Vi kalte skolen Vidarskolen, og med statlig
godkjenning tok vi navnet Steinerskolen på Rotvoll.
Arbeidet med Vidarskolen
Steinerskolen er en skole med 100 år lange
tradisjoner, og har et solid fundament både
teoretisk og praktisk. Den var opprinnelig en
pedagogisk nyskapning innenfor det etablerte
skolesystemet i Europa . Vår tid gjennomgår
en ny revolusjon; og kanskje flere.
IT revolusjonen, og globaliseringen er to
stikkord i denne sammenheng og pedagogisk skaper dette nye utfordringer for elevene.
En stor utfordring er den store vekten på teoretisk kompetanse som har feid over skolen siste
20 årene. En annen utfordring er nedprioriteringen av håndens kunnskap som har gått
parallelt i samme periode. En erfaren pedagog, ser straks at det er to sider av samme problem.
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Vi startet en skole med verksteder og nærhet til livet. Dyr, natur, fiske, jordbruk og kunstfag
var på timeplanen, og de praktiske fagene var grunnlaget for teoriundervisningen. Fra erfaring
til tenkning var grunnlaget i den læringsveien vi laget.

Skolen ble dannet parallelt med
Kristoffertunet som var en del av Camphill
Norge, og sammen kjøpte vi Rotvoll gård
som ble den fysiske rammen rundt
skoleprosjektet. De etablerte gartneri, fjøs,
bakeri og håndverksbedrifter for sine beboere, og vi samarbeidet i stor grad med dem og
hadde gjensidig nytte av hverandre.

Våre små håndverksgrupper var en boblende virksomhet; et kreativt miljø hvor alt var mulig.
Vi opplevde en jevn god vekst de første årene, og hadde lange ventelister for alt for få
elevplasser (ca. 25). Skolen oppnådde et unikt læringsmiljø, og vi fikk en masse
oppmerksomhet fra både aviser og TV. Det ble laget flere programmer om skolen; bl.a. et
langt Brennpunkt-program om en av våre elever som opplevde å komme fra et vanskelig
skolemiljø til å finne vidarpedagogikken. Det handlet om hvordan livet falt på plass i
Vidarskolen. Programmet har gått i reprise ca. 6 ganger på NRK. Det gjorde mye for at
skolens tilbud ble vidt kjent i det pedagogiske miljøet.
Vi oppnådde også å få et nært samarbeid med
foreldrene på skolen, og det var ofte en forutsetning da
mye av det arbeidet som foregikk også var et
sosialpedagogisk arbeid der hjemmet var sterkt
engasjert. Foreldrene ble trofaste støttespillere, og var
nok grunnen til at prosjektet hadde lange søkelister.
De fortalte om sine erfaringer til venner og kjente med lignende behov for sine barn.
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Arbeidet med Vidarskolen var som helhet et
Askeladdenprosjekt, hvor det handlet om at vi gjorde
det umulige mulig. Elevene som kom var en bukett av
alle slag; fra normale flinke og reflekterte elever som
hadde møtt kuldeveggen i skolen, suicidale elever som
balanserte på en knivsegg i en eksistensiell krise, til
elever med både innagerende og utagerende adferd.
Det var undervisning på "blå resept", individuelle
tilpassede læreplaner og ofte også innslag av ren improvisasjon og førstehjelp. Innsynet fra
skolemyndigheter og måloppnåelsesprofeter var begrenset, og muliggjorde kreative løsninger.
Oppdragsgiverne var foruten foreldre og elevene selv, fortvilte etater i fylke og kommune
som ville ungdommenes vel og ikke hadde andre løsninger enn oss. Ofte kom finansieringen
direkte over kommunenes akutt-tiltaks midler. Omkvedet: "Vi har ikke lov til å anbefale dere,
men vi vet dere kan hjelpe. Ikke si det til noen. Vi betaler kostnadene" Nærmere 70 elever har
gått ut i årenes løp, og av noen elever har vi fått beskjeden: "Dere reddet oss! Redd de andre!"
I en akademisk billedlig ramme betyr et slikt utsagn for meg:
Finn ut hva det var som fungerte, sett det inn i en akademisk ramme som kan forstås av
pedagoger, og prøv å gjøre det tilgjengelig for andre.

Vidarpedagogikken
Arbeidet med Vidarskolen skapte også begrepet Vidarpedagogikken, hvor vi løftet vår praksis
opp i en teoretisk ramme som ikke var knyttet direkte til den hverdagen vi hadde i
skolehverdagen. Jeg ble ofte bedt om å holde fordrag om det vi gjorde, og jeg begynte å kalle
det Vidarpedagogikken for å ha en overbygning til praksisen. Denne håndverksbaserte
pedagogikken ble presentert på seminarer og konferanser både i innland og utland. Og ikke
minst ved en kortfilm (Vidarskolen 2000) som elevene var med å lage, ble
Vidarpedagogikken presentert for politikere, helsearbeidere i barne og ungdomspsykiatrien og
spesialpedagoger på de kommunale og statlige institusjoner for barn og ungdom med
skolevansker.
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Illmarinen-prosjektet
Ut fra det behovet jeg så mange steinerskoler
hadde om en mer praktisk hverdag for elevene
i skolen, ble jeg senere inspirert til prøve ut
vidarpedagogikken også i en annen ramme.
Det resulterte i at jeg skapte
Ilmarinenprosjektet, og tok et friår og senere
redusert stilling for å reise rundt med
prosjektet. I alt 14 skoler ble besøkt. Som ledd i min masterutdannelse gjennomførte jeg i
2010 en brukerundersøkelse blant de skolene jeg hadde besøkt om arbeidet og prosjektet
hadde svart til forventningene. Jeg velger å sette disse sammen med svarene som jeg har fått i
min elevundersøkelse i denne masteroppgaven.

Slik har har jeg fått to utfyllende innfallsvinkler til min analyse; én fra de tidligere elevene, og
én fra lærerne som var med i Ilmarinenprosjektet. Jeg tror dette er en fruktbar sammenstilling,
da det for meg var en progresjon i utviklingen av det håndverksbaserte
undervisningskonseptet.

Etter 16 års drift tok jeg et nytt skritt ved å fristille meg fra initiativet og påbegynte et
akademisk arbeid med denne masteroppgaven. Hensikten er å kryste saften ut av høsthagen
for å gi næring til den vinter som karakteriseres av den ensidige teoretiske utvikling vi ser
som en tendens i tiden - hvor målstyring og kunnskapsløft av alle mulige slag overrisler
barndommen og oppveksttiden i vår kultur.

Jeg vil derfor starte denne oppgaven med å finne
de teoretiske elementene som kan danne
grunnlaget for en slik høsteprosess. Mitt
forskningsspørsmål retter seg mot å belyse
hvorvidt, og hvordan håndverket kan ha en
relevant betydning i forhold til helseskapende
5

relasjoner og rehabiliteringsdyktighet, og om jeg kan bidra til teoriutvikling basert på
erfaringene i dette pedagogiske utviklingsprosjektet. Jeg har valgt i hovedsak to teoretiske
vinklinger for å belyse min egen praksiserfaring. Den ene er knyttet til Aron Antonovsky og
hans arbeid omkring ’Helsens mysterium’, og den andre Frank Wilsons ”The Hand”, en bok
om å forstå håndens betydning ut i fra et evolusjonsforløp. I tillegg har jeg hentet elementer
fra andre teoretikere som kan belyse min egen pedagogiske praksiserfaring i
Steinerpedagogikken.
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2.1 Teoretiske perspektiver på erfaringene.
I denne delen av oppgaven vil jeg beskrive noe av det teoretiske fundamentet som jeg bruker i
analysen av prosjektet. Det vil være vekt på håndverkets og sanseerfaringenes viktige
relasjoner til utvikling av kognitive og emosjonelle ferdigheter. Jeg vil prøve å vise forskning
som belyser den grunnleggende nødvendigheten og betydningen fysisk og psykisk av å ha
brede sansemotoriske erfaringer både i barndommen, i ungdomstiden og senere som voksen.

Sental i denne sammenheng er den forskning som Aron Antonovsky har gjort, men jeg vil
også bringe inn andre som kan belyse og understøtte denne forskningen. Frank Wilson er her
sentral, men også flere andre teoretikere gir sine bidrag til å både forstå, og belyse
håndverkets pedagogiske og terapeutiske pedagogiske betydning. Et første sentralt begrep vi
da trenger å gjøre oss kjent med er ’salutogenese’.

Salutogenese og resiliens: historisk bakgrunn.
I dette kapitelet vil jeg ta opp sentrale begrep som brukes i Antonovsky’s model “sense of
coherence” og belyse de fra flere vinkler og sammenstille de med andre teoretikere som også
skriver om tilsvarende begrep.

Begrepet salutogenese
Bilde: Danske jøder på vei til konsentrasjonsleire

Begrepet ’salutogenese’ oppstår i begynnelsen av
det 20. århundre og forskeren Aaron Antonovsky
(1923 – 1994) regnes som begrepets far gjennom
de sentrale verkene hans; Health, Stress and
Coping, (Antonovsky 1979) og "Hälsans
Mysterium" (Antonovsky 2005). I bøkene
beskriver han sine undersøkelser av bl.a. jøder som
overlevde den 2 verdenskrigens redsler. Han deler
dem opp i (1) de som kom fra lidelsene uten store varige mén, og (2) de som ble traumatisert.
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Deretter analyserer han grundig hvilke faktorer som var til stede i den første gruppen og
hvilke som manglet i den andre.

Her er her han bruker betegnelsen salutogenetisk, eller helsefremmende, om faktorene
innenfor den første gruppen. Ved å snu fokus fra sykdomsfremmende faktorer til
hesefremmende, bidrar han derved til å definerer et nytt paradigme i synet på sunnhet og
sykdom. Dette står i kontrast til den klassiske medisinske tradisjonen hvor patogenese står
sentral. Patogenese er sykdommens dannelseshistorie, hvor vi ser på patologiske faktorer som
er sykdomsframkallende. Basert på et stort empirisk materiale, kommer Antonovsk i sin
forskning til den klare konklusjon er at det i salutogenesen er tre vesentlige faktorer som må
være tilstede for at man skal kunne ha en god prognose etter traumatiske livshendelser.

1. Forståelighet
Antonovsky peker på "en stabil förmåga att bedöma verkligheten", men også en
"[-] information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig" i
motsetning til informasjon som er "[-] kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad,
oförklarlig" (Antonovskys 2005, side 44).
I hvilken grad det finnes forutsigbarhet i situasjonen. Forutsigbarheten behøver
ikke være langsiktig, den kan også i en akutt situasjon være funksjonell i den
forstand at det fornuftsmessig går an å forklare hva som skjer.

2. Meningsfullhet
Motivasjonskomponenten kaller Antonovsky denne. Han presiserer at det er ikke
er slik at en person med denne komponenten ønsker utfordringen, men at han er
"[-] instäld på att söka en mening i den och göra sitt bäste för att med värdigheten
i behåll komma igenom den" (Ibid., side 46).
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3. Håndterbarhet.
Her peker Antonovsky på i hvilken grad man er i stand til å hanskes med livets
utfordringer og definerer den som "[-] den grad till vilken man upplever att det
står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som
ställs av de stimuli man bombarderas av" (Ibid., side 45).

Antonovskys samler så alle disse tre faktorene inn i ett begrep han kaller ’Känsla Av
Sammanhang (KASAM)’ (på engelsk; ’sense of coherence’, på norsk; ’koherens’).
Dette samlebegrepet, ’känslan av sammanhang’ defineres av Antonovsky slik:

"Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken
utsträckning man har en genomträngande och varaktig, men dynamisk känsla av
tillit till att (I) de stimuli som Härrör från ens inre och yttre värld under livets gång
är strukturerade, forutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs for att man
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3)
dessa krav är utmaningar; värda investering och engagemang. (Ibid, side 46)

Begrepet KASAM omfatter som sagt de overstående 3 begrepene. Antonovsky beskriver i sin
forskning både hvordan det forholder seg til en rekke fagområder, og hvordan man kan måle
det. Så kommer selve forskningsfunnet, nemlig at han finner en sterk korrelasjon mellom målt
høy KASAM og helse i sin undersøkte populasjon.

"Men viktigare är att författarnas analys av relationema mellan KASAM-skalan
och en rad olika hälsomått och andra mått ledde dem till Följandeslutsats;
»Antonovsltys KASAM-mått var konsekvent och signifikant relaterat till samtliga
positiva hälsomått, samt signifikant negativt relaterat til samtliga mått på ohälsa.
Förhållandet mellan Antonovskys skala och MHLC [Multidimensional Health
Locus of Control] överensstämmer också med de salutogenetiska tankegångarna"
(ibid, side 121)
Selv om Antonovsky definerer KASAM som en målbar faktor, og viser dennes sterke
korrelasjonen til helse, så beskriver han ikke inngående terapeutiske metoder som kan
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understøtte utviklingen av KASAM eller å redusere negativ KASAM, men poengterer at det
er opp til framtidig forskning å utlede de terapeutiske mulighetene ved KASAM og
salutogenese:
"Efter att ha brutit vad jag tror är ny mark, är jag utsatt för en stark frestelse att
höra ekon överalt av mina egna idéer. [ -- ] Men jag måste motstå frestelsen, även
när jag är övertygad om att vi talar samma språk. I stället skall jag begränsa min
diskussion om överensstämmelser till några enstaka personer som har skrivit mer
omfattande, och vars idéer är klart och tydligt formulerade och i hög grad
förenliga med mina. Jag gör så i hopp om att läsaren i sitt eget tänkande eller i sin
egen forskning kommer att ansluta sig till vad jag uppfattar som en lovande
underström." (Ibid, s 64 -65)

Arven etter Antonovsky er derfor å fortsette arbeidet ut fra den grunnleggende forskning han
og andre har gjort på dette området, og bidra til at de terapeutiske metoder som hviler på
salutogenesen blir utviklet. En retning i dette arbeidet er den antroposofisk medisinen, som ut
fra idéene til Rudolf Steiner har grunnlagt flere medisinske forskningsinstitusjoner og
klinikker. Dr. Michaela Gloeckler er lederen for en slik klinikk, og er sentral i dette
fagmiljøet. Neste avsnitt vil omhandle dette arbeidet.

Sammenheng og tillit til livet: Salutogenese ut i fra Michaela Gloeckler
Antonovsky er ikke alene om å bruke et sliktsalutogenese som begrep. Dr. Michaela
Gloeckler (Gloeckler 2011) beskriver i en udatert artikkel om Rudolf Steiners 7
salutogenesiske prinsipper som bidrar til helse. Det nevnes to vesensforskjeller på den
patogenesiske og den salutogenesiske modellen for sykdom: Patogenese har som
utgangspunkt en idealtilstand av helse definert som "homeostase" (Homeo = lik/stabil).
Å kalle denne for likevekt er neppe helt presist, siden det heller er en tilstand hvor
sykdomsfaktorer er fraværende. Det betyr at avvik fra denne homeostasen eller stabiliteten,
innebærer sykdom. Ut fra perspektivet om salutogenese som primær helseskapende prosess,
åpnes det nå for en på en annen tese som Gloeckler kaller Heterostase (Hetero = forskjellig).
Gloeckler peker i sin artikkel på at ordet "Helse" kommer av å være "Hel" og at sykdom er en
form for disintegrasjon:
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Health, ‘complete, healed’ means integration. Illness is always the result of
isolation or disintegration of single processes, functions or substances in the
organism. (Gloeckler 2011, side 2)

Ulikt mange andre teoretikere aksentuerer Gloeckler også det religiøse aspektet- ikke ut fra
noe som har med konvensjon å gjøre, men knyttet til at religiøsitet for barnet er knyttet til
handlinger og erfaringer. Hun peker på at dagliglivet små og store ritualer, vaner, rytmer og
stemninger, er viktig for barn. Alt fra eventyrlesing på sengen til daglige faste gjøremål kan
for barn bidra til ”re-ligio”, til følelsen av å høre sammen med, tilhøre og delta i verden. Slik
Gloeckler framstiller det, dreier det seg altså om å etablere en grunnleggende stemning av at
alt henger sammen og en tillit til livet.

“The purpose is not to create an ironclad ideology, but rather to foster an inner
growth process allowing children to unite themselves more strongly with the
occurrences in the world through understanding, through ongoing learning and
working. That process is further strengthened by the presence of adults who
continue to work on their own sense of coherence for themselves and for the
world.” (Ibid., side 5)

Til sammenligning skriver Antonovsky (Antonovsky 1987 s. 70) om den betydning "En
inneboende mänsklig benägenhet for rytmisk aktivitet" og "synlig repetetiva beteenden" har i
forhold til helse hos barn. På samme side beskriver han også at "" rituellt handlande
[möjliggör] en tillfredtällande handtering" av en kris"" Han viser i dette avsnittet til
barneforskeren og legen Thomas Boyse. (Boyse m.fl 1983, s. 195)
Et sentralt tema hos Antonovsky er også at de som har en eller annen form for tro, har en
bedre mulighet for å gjenreise seg etter en traume, og tro kan således være en del av faktoren
meningsfullhet i hans definisjon av KASAM.
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Rudolf Steiner i relasjon til Antonovsky.
Steiner og Antonovsky har et relativt sammenfallende salutogenesisk utgangspunkt om man
ser bort i fra den spirituelle dimensjonen til Steiner. En interessant forskjell i forhold til den
tradisjonelle patogenetiske modellen er imidlertid Steiners dualistiske helsemodell.
(Enge/Steiner 2011)
Helse er balanse mellom to tilstander,som hver på sin måte vil forårsake sykdom, men som
med en balanse, (et tredje element) vil være en tilstand av helse. For mye og for lite av noe, er
også sykdomsframkallende. Dr. Arne Enge (Enge 2011) skriver om denne polariteten i en
artikkel på Antroposofi.no:

"Det sentrale i hele den antroposofiske medisinen er et nytt menneskebilde.
Gjennom Rudolf Steiners forskning er en blitt oppmerksom på det tredelte i
mennesket (- en kunne ønske å si «det trefoldige», hvis det ikke var et så belastet
begrep). Mennesket er et tenkende, følende og villende vesen, med tilhørende
anatomisk-fysiologiske redskaper i nerve-sanse-systemet, det rytmiske og
stoffskifte-lemme-området. Nervesystemet, bygd opp av ømfintlige celler med
minimal evne til regenerasjon/reproduksjon, danner et grunnlag for tenkningen og
den dagsbevisste sanseopplevelse. Utenverdenen virker inn i mennesket.
Stoffskifteområdets intensive prosesser og raske celledelinger gjør at viljen kan
realiseres, gjennom lemmenes bevegelser. Mennesket virker inn i verden. Mellom
disse polaritetene lever følelsene, med en slags drømmelivets dynamikk i de
rytmiske prosessene (for eksempel i hjerte og lunger). Er samspillet mellom disse
tre feltene ute av likevekt, fysiologisk eller psykologisk, kan det oppstå sykdom.
Polaritetene intensiveres i forherdninger eller oppløsning, betennelse.
Forherdningen kan avkapsle betennelsen, betennelsen løse opp forherdningen.
Patologen Robert Rössle har kalt betennelser en parenteral fordøyelsesprosess
(dvs. i vevene, utenom tarmen), og beskrevet tarmslimhinnen som et organ i
stadig fysiologisk betennelse. I vår tid, hvor de fleste mennesker lever under stress
og påkjenninger utenfra som er for sterke til å «fordøyes», dominerer sklerose og
kreft i sykdomspanoramaet." (Enge 2011, side 3)

I Steiner og Antonovsky har vi to helsesyn som tangerer hverandre i spørsmålet om
salutogenese. De framhever det helseskapende elementet. Antonovsky har ikke samme
tilnærming som Steiner i spørsmål om polaritet, men setter elementene sykdom og helse
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sammen i en mer lineær forståelse. Johannes Schumacher har i sin masteroppgave ved RSUC
gitt følgende karakteristikk av denne forståelsen:
"Etter Antonovskys forståelse beveger mennesket seg mellom to poler: helse og
sykdom. Mennesket når, så lenge det lever, ingen av polene, men har alltid
andeler av sykdom og andeler av helse." (Schumacher 2008, side 29)
___
Jeg har i overstående forsøkt å definere begrepet salutogenes ut fra Antonovsky, men også
plassert dette i lys av steinerpedagogisk tenkning (Gloeckler, Enge og Steiner). Dette gir et
bredere grunnlag for et perspektiv på den håndverksbaserte pedagogikken i Vidarskolen.
Viktig er det også å vise hvordan begrepet salutogenese har vokst fram fra flere kilder i det 20
århundre, og hvordan ulike aspekter fra flere bidragsytere gir en bredere forståelse av det.

I neste avsnitt vil jeg gå videre, og bringe inn nye begreper som har nær relasjon til
salutogenese og som hører til en helhetlig forståelse av den.
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2.2 Pedagogiske elementer som fremmer utvikling av salutogenese.

I dette avsnittet vil jeg presentere 3 vesentlige begreper som berører utvikling av salutogenese
i et pedagogisk-terapeutisk perspekiv, samt definere og sammenligne dem. Jeg vil også berøre
den relasjonen de har til det område hvor jeg skal anvende dem, nemlig skole.

Resistance og resiliens.
To viktige begrep i denne sammenheng er resistance og resiliens. Disse begrepene tangerer og
delvis overlapper begrepet salutogenese og utfyller den. Resistance kan kanskje beskrives
som det å være motstandsdyktig. "Som vann på gåsa", sier vi når et menneske ikke lar seg
treffe av noe negativt. Her kan man se for seg et scenario der et menneske i forhold til vansker
det møter ikke lar seg undertrykke, men kjemper i mot og motstår prøvelsene og vinner.

Den klassiske bruken av begrepet resistance stammer fra den tidlige psykolanalysen hvor bl.a.
Sigmund Freud utviklet en modell der begrepet blir en av hjørnesteinene i hans tenkning. Jeg
vil reservere meg mot en psykoanalytisk forståelse av begrepet, men nevner det for å plassere
det historisk. Mange vitenskapsdisipliner bruker det samme begrepet, alt fra elektronikk
(motstand i elektrisitetslæren) til krigshistorie. En utfyllende definisjon av begrepet innenfor
mekanikk og kjemi vil nok føre på villspor i denne sammenheng. En forståelse for resistance
(motstandsdyktighet) som prosess vil man kunne få ved å sette det sammen med begrepet
resiliens, på norsk oversettbart med et nylaget ord: "medstandsdyktighet" (avledet fra eng.’to
withstand’). Begrepet resiliens har en annen valør enn resistance, og kan psykologisk og
sosialt beskrives som evnen til å gjenvinne sin form etter en traumatisk opplevelse. "Å stå han
av" ville vel en sjarkfisker si om stormen. Å bøye seg og reise seg som et siv i storm, er en
annen metafor.

Michaela Gloeckler definerer begrepet slik: "What allows me to withstand physical, mental
and spiritual attacks" (Gloeckler 2011, side 6)
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Resiliens stammer som begrep fra metallurgien, og
defineres som et materiales egenskap til å gjenvinne
form etter å ha blitt utsatt for en eller annen prosess.
For eksempel en metallfjær som bøyes og går tilbake,
har god resiliens. Begrepet resiliens ble på samme
måte som resistance, overfør til psykologien og brukt
som et menneskes evne til å gjenvinne form etter en traumatisk hendelse.
På nettsiden til Nasjonalt Kompetansesenter for Læring og Mestring står følgende definisjon
av begrepet:

"Resilienceforskningen har sitt utgangspunkt i epidemiologiske studier av risiko
og patologi, men vektlegger i stor grad ressurser og beskyttelsesfaktorer (både
med hensyn til prediktorer og utfall). Hvilke faktorer som fremmer resilience er et
sentralt forskningsspørsmål. Kunnskap om beskyttende faktorer som kan
forhindre eller redusere problemutvikling, utgjør viktige bidrag i utforming av
virksomme forebyggende og helsefremmende tiltak." (Nasjonalt
Kompetansesenter 2011)

På dette nettstedet kan man utforske den vekt som den norske regjering legger på å utvikle
beskyttelsesmekanismer og mestring. Disse to begrepene omhandler ulike aspekter ved det å
ha tilgang til salutogenese; en motstandsdyktighet, evnen til å kjempe, evnen til å gå
situasjonen i klingene, og en medstandsdyktighet som går på evnen til å gjenvinne indre
balanse etter en traumatisk opplevelse.

Koherens og resiliens sett i sammenenheng
Begrepet koherens er i høy grad knyttet til den forskning som Antonovsky gjorde.
"Opplevelse av sammenheng" er et norsk dekkende ord, og ordet koherens er vanlig brukt. I
den svenske utgaven er begrepet "Känsla av Sammanheng, KASAM" brukt; det norske ordet
"følelse" er ikke dekkende, og derfor bruker jeg ordet "opplevelse" som er nærmere det
svenske ordet". Antonovsky bruker "Sense of Coherence.
Begrepet omfatter som tidligere nevnt Antonovsky's 3 faktorer:
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Forståelighet
Meningsfullhet
Håndterbarhet
I den sammenheng som jeg vil bruke begrepet, vil det også være naturlig å prøve å beskrive
elevers opplevelse og oppfattelse av det de gjør som noe helhetlig og meningsfullt, og som de
gjerne vil være en del av og bidra til.
Oppfattelse av skole som noe meningsfullt er i vår sammenheng muligens kulturelt betinget,
da det vel er allment akseptert at det ikke er noen tvil om at skole er meningsfullt i seg selv.
Skole som institusjon er jo et moderne historisk begrep som i norsk sammenheng omfatter det
man har gjort de 2 siste århundrene. Norge hadde jo f.eks. i grisgrendte strøk omgangskoler.
Ordinær skolegang lignende de vi har, var forbeholdt de bemidlede. En av de som har
problematisert begrepet skole er Nils Christie i boken "Hvis skolen ikke fantes" (Christie
1982). Her beskriver han et utopisk samfunn hvor skole ikke er en institusjon i seg selv, men
integrert sømløst i det øvrige samfunn. Jeg nevner dette fordi det har sammenheng med den
organisasjon som vi hadde i vårt skoleprosjekt, hvor vi prøvde å bryte opp de klassiske
skolebegrepene og innføre noe som har elementer av de idéer Nils Christie beskriver; en
helhetsopplevelse der skole og oppdragelse og samfunn nærmer seg hverandre til en enhet.
Antonovsky’s “Sense of Coherence” har inneboende en mulighet til å være et slikt
paraplybegrep. Han beskriver talende om to ulike måter å tenke skole på:
"[-] Antagligen finns det en större grad av struktur i den sjuåriga beduinflickans
liv, där hon går och vaktar fåren på de utbrända fälten bara ett par kilometer från
mitt hem, än det finns i Ithaca, Condrys universitetsstad"
(Antonovsky 2005, s 135)
Setter man resiliens og koherens ved siden av hverandre, dekker man et mer omfattende
område enn hver for seg. De tangerer hverandre for en stor del, men har allikevel hver sin
valør. Resiliens har elementet av at "du lar deg ikke knekke", og at man kan gjenvinne sin
opprinnelige tilstand som følge at man har en fysisk og/eller psykisk helse som hjelper en
tilbake. Koherens utfyller det at man opplever en form for mening i seg selv i det man utsettes
for, og kan hindre at man faller inn i en hjelpeløshet eller desperasjon over det man opplever.
Begge begrepene viser slik relevansen til Antonovsky’s salutogenesemodell.
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2.3 Teoretiske perspektiver på håndverkets rolle.

I lys av de foregående perspektivene er det et anliggende i
min oppgave er å prøve å påvise håndverkets terapeutiske
karakter i relasjon til salutogenesen. Antonovsky er teoretiker
på sin hals og beskriver i hovedsak sosiale og psykologiske
ferdigheter i forbindelse med KASAM. Han legger vekt på
meningsfulle relasjoner i familie, fritid og arbeid som sentrale
element, men har ikke så langt som jeg har klart å finne, noen
Tidlig krøkes som…

sterk indikasjon på at arbeidets karakter i seg selv har en
salutogenesisk karakter. For å finne denne relasjonen må jeg

videre i min søken og finner arbeidet til Frank Wilson (1998) ”The Hand”.

Håndens rolle
Arbeidet til Wilson har utgangspunktet i darwinistisk evolusjonsteori og behandler de
evolusjonsskritt som fører fra de humanoide skapninger fram til vår tids Homo Sapiens. Hans
perspektiv er at det ikke er hjernen som skaper de evolusjonsframskritt som fører til
menneskets dominans, men utviklingen av hånden. Det sentrale sier han, er at hånden er
mulighetenes landskap, og at dens geniale mulighet til frihetlig bruk hele tiden rekvirerer ny
hjernekapasitet:

"If modern evolutionary theory precludes us from agreeing with Sir Bell that the
human hand evinces design, anthropology and cognitive science reply that this
hand evokes design. The more one looks, the more it appears that the
revolutionary hand-brain marriage qualifies as one of the defining and unifying
themes of human paleoanthropology of developmental and cognitive psychology
and of behavioural neuroscience."
(Wilson 1998, s 291)

Wilson mener det er samspillet mellom hånd og hjerne som er årsaken til menneskets
kognitive og rasjonelle fortrinn framfor andre humanoide skapninger. Han fører dette
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synspunktet helt fram til moderne samfunnsliv i vår tid, og peker på de muligheter som ligger
i denne kunnskapen om håndens rolle for tenknigen og de begrensninger som ligger i gjeldene
pedagogiske retninger.
"High levels of achievement in purely “physical” skills like juggling and
competitive athletics depend on a mastery of both procedural and declarative
knowledge, and follow the same developmental course observed among highly
successful mathematicians, sculptors, and research scientists. The clear message
from biology to educators is this.The most effective techniques for cultivating
intelligence aim at uniting (not divorcing) mind and body."
(Wilson 1998, s. 289)

Dette er interessante og viktige elementer, som absolutt kan være med å belyse det videre
arbeidet. Nettopp dette elementet, håndens og håndverkets rolle, er det som jeg leter etter i det
teoretiske grunnlaget hos Antonovsky, men som ser ut til å ligge mer skjult og implisitt hos
ham - i motsetning til hos Wilson. Dette må vi finne mer ut av i neste avsnitt.

Wilson i relasjon til Antonovsky
Sammenhengen mellom det salutogenesiske modellen og håndens muligheter kan man i
boken finne belegg for i de mange beskrivelsene Wilson gir på mennesker som finner sin livs
glede og mening i å utvikle håndens muligheter til det ypperste, og slik oppfyller
Antonovskys alle 3 hovedteser om forståelighet, meningsfullhet og håndterbarhet (KASAM)
til fulle.
En av de Wilson beskriver er en kirurg som har viet store deler av sitt liv til tryllekunster, og
hvordan hand/øye koordinasjon hjelper han i arbeidet som kirurg.
"In Surgery, as far as the hand itself is concerned, of course dexterity is essential.
Hand-eye coordination has always been one of my assets, and that has obviously
been important in my interest in sports, and it may be part of why magic came so
easily to me. I think I also owe a great deal to the fact that l could read a
description of a trick in a book and make sense of it. I could always extrapolate
from written instructions to my hands without any real difficulty. It was easy.
Once I had it, I had it, and I never lost it."
(Wilson 1998, s. 267)
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Han fortsetter videre med å beskrive hvordan han øvde sin evne til raskt å gjennomskue
og få et overblikk, og den sammenheng disse ferdighetene her hadde med hans interesse
for tryllekunster:
"The same thing happened in surgery.When I was taught in the early years how to
tie knots, they only had to show me once. Then I had it. I never had to labor with
it. And I’ve always been one of the fastest surgeons in this area. I’m able to
dissect, to operate, more easily than I think most other surgeons that I work with.
It just comes easily to me."
(Wilson 1998, s. 268)

Slik beskriver Wilson noen eksempler på mennesker som i stor grad bygger sitt daglige arbeid
og sin interesse på håndens ferdigheter, og den pasjon de føler ved dette. Ser vi på de
elementer som er tilstede når noen utfører mesterlig håndverk, ser vi at tilstanden man er i, i
stor grad er forenelig med salutogenesens tre hovedteser.
Han er rett på sak og beskriver ut fra sin forskning hva som må aksentueres:

"Let me return now to my own experience. Very gradually, as work progressed on
this book, I came to realize that an unexpected dialogue was developing between
two sets of information I had been considering. From the personal interviews, I
had learned that work that demands skilled use of the hands affords people, in
Seymour Sarason's words, the means to put a “personal stamp on some aspect of
the surround." On the scientific side, findings from a variety of sources pointed
specifically to the evolution of the hand and its control mechanisms as prime
movers in the organization of human cognitive architecture and operations."
(Wilson 1998, s. 286)
Det han her sier er at den evolusjonelle utviklingen i hånden er en av de mest
vesentlige:
"The heuristics construct has at least two important consequences for those
concerned with educational theory and practice. First, it invites us to notice that
the hand-brain complex affords each of us an extremely diverse set of old and new
skills to master (or invent) and the freedom to meet life's predictable or surprise
demands as we choose." Second, and equally important, this construct exposes the
artificiality of all the classic mind-body dichotomies. Knowledge of the physics of
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light and the flight of bird: is reflected in the optics of the human lens, the
photosensitivity of the retina, in the muscles that move the eye in the orbit, in
single cells in the brain's visual system that detect light oriented or moving in a
particular direction on the retina, and in bodily orienting reflexes which cause the
head and eyes to turn quickly and accurately toward objects approaching from the
air. Nor does the old mind-body separation stand up to careful scrutiny when one
considers instances of the most complex forms of culturally derived behavior.
High levels of achievement in purely “physical” skills like and competitive
athletics depend on a mastery of both procedural and declarative knowledge, and
follow the same developmental course observed among highly successful
mathematicians, sculptors, and research scientists. The clear message from
biology to educators is this: The most effective techniques for cultivating
intelligence aim at uniting (not divorcing) mind and body."
(Wilson 1998, s. 289)

Wilson peker også på side 291 i boken at på samme måte som hjernen snakker til hånden så
snakker hånden til hjernen, og at hånden således har en sentral oppgave i å organisere
bevegelse og slik også utvikle den menneskelige tenkning og avslutter kapittelet med
følgende utsagn:

"It may be that a greater appreciation by parents and teachers of these facts would
bring formal learning and self-directed “life learning” into a more mutually
reinforcing relationship. It may also be that the most powerful tactic available to
any parent or teacher who hopes to awaken the curiosity of a child, and who seeks
to join the child who is ready to learn, is simply to head for the hands."
(Wilson 1998, s. 296)

Wilson er klar i sin stemme og sier at rette veien for å gi barn en oppvekst der kreativitet,
nysjerrighet og fantasi er drivkraften, er å oppdra barnet gjennom håndens ferdigheter, og vi
legger selv til; det sansemotoriske mennesket.
Opp mot Wilson sterke vektlegging på det sansemotoriske, er det en noe annen verden som
møter oss i Antonovsky’s verker. Før vi går videre til Aric Sigman, la oss først ta et ørlite
blikk inn i Antonovsky’s tanker slik at han er med oss videre til drøftingen.
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Aron Antonovsky: ”Hälsans mysterium” og ”Health, Stress and Coping”
Det er ikke umiddelbart lett å relatere Antonovsky til ”perpektiver på handverkets rolle” Han
skriver i liten grad om dette forholdet direkte. Kun noen få steder i de to bøkene som jeg har
benyttet, har jeg kunne finne tekster hvor han nevner relasjonen. Hos ham finner vi andre
aspekter enn håndens dyktighet, og det er også et paradoks at han i den sammenhengen nesten
nedtoner betydningen av de skapende prosessene i arbeidet til fordel for å se de sosiale og
helseskapende relasjonene man får i det å ha et arbeid og den sosiale identiteten det gir.

“När intellektuella skriver om arbete brukar de se självförverligande som den centrala
frågan. Utan att åsidosätta dess betydelse, så menar jag att den sociala värderingen på två
nivåer är viktigare för de flesta arbetande.” (Antonovsky 2005 s. 51)

Arbeidets produkter sier han ingenting om. Det betyr ikke at han på noen måte underkjenner
det, men mer at han ikke sier noe om det i den relasjonen. Jeg har derfor et eget avsnitt i min
drøftingsdel hvor jeg tar opp Antonovsky og denne problemstillingen, og vil derfor gå videre
og finne andre teoretikere som aksentuerer det jeg er på leting etter. Dr. Aric Sigman er en
interessant teoretiker i denne sammenheng.
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Aric Sigman: ’practikally minded’
Et sentralt arbeid i å beskrive håndverkets terapeutisk og salutogenesiske karakter er gjort av
Dr Aric Sigman, (Royal Society of Medicine, Institute of Biology, Associate Fellow of the
British Psychological Society.). I en rapport (Sigman 2008) utarbeidet i samarbeid med
Ruskin Mill Educational Trust i England, går han gjennom en omfattende oversikt hvor han
sammenfatter mye av den forskning som er gjort om den pedagogiske og helsemessige
verdien av håndverk og praktisk relatert arbeid med natur og jordbruk. Rapportens innhold
virker nesten dramatisk og peker på de store framskritt som er gjort innen nevrologisk og
kognitiv forskning som peker på viktigheten av "hands on" læring i skolen. Et knippe av
konklusjonene han kommer med, siteres her knyttet til håndverkets betydning for mental og
nevrologisk utvikling:
Cognitive and Neurological Development
1. Using tools such as those in craft activities, uses and strengthens “widely
distributed, yet highly interactive, [brain cell] networks” that go far beyond the
skills, hand-eye and muscle coordination related to the craft. This tool use described as “complex, real-world behavior” – also involves and stimulates
“social, cognitive, perceptual and motor processes.”
2. The learning brain receives high levels of vital information through the
sensations and movements of the hands.
3. Elements of hand use such as movement velocity, direction and mode of
coordination in craft activities are reflected in „robust‟ brain activity.
4. This may partly explain why most human beings find learning easiest when
they begin a learning experience with a „hands-on‟ kinesthetic activity.
5. "Hands-on" exploration seems critical for the development of understanding
and inventiveness. The use of hands seems central to intelligence and crucial to
full cognitive learning.
6. There is concern regarding a shift in educational policies, which reduces the
role of working with hands and removes woodwork, metalwork, music or car
mechanics from the educational curriculum.
7. The neuro-cognitive effects of craft based activities have now been employed
clinically to improve cognitive functioning.
(Sigman 2008 s. 4)
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Spesielt punkt 6. i har en sterk relasjon til mitt videre arbeid, hvor jeg prøver å gå mer i
dybden på å forstå begrunnelsen for bruken av praktisk arbeid som terapeutisk virkemiddel.
Rapportens bredde går utover dette, og peker på en rekke faktorer som er sentrale i det å
forme et utdanningssamfunn for framtiden.
I et annet arbeid fra 2008, sammenstiller Sigman en rekke undersøkelser som viser en et
fallende ytelsesnivå i oppfattelse av tredimensjonale størrelser og vekt, for ungdom som har
gått glipp av eksprimenterende lek, "hands on play", hvor hele kroppen er engasjert, og istedet
tatt del i en økende video og TV kultur. Forskerne har funnet et fall i intellektuell ytelse på 2
til 3 årstrinn sammenlignet med 30 år tilbake i tid.

"In another study of 10,000 children, using a standard test of perceptions of
volume and weight (which are considered a fairly robust indicator of cognitive
development), researchers have concluded, "The performance of students has
recently been getting steadily worse. An 11-year-old today is performing at the
level an 8 or 9-year-old was performing at 30 years ago ... in terms of cognitive
and conceptual development. ... The most likely reasons are the lack of
experiential play in primary schools, and the growth of a video-game, TV culture.
Both take away the kind of hands-on play that allows kids to experience how the
world works in practice and to make informed judgments about abstract
concepts.""
Og videre:
"The consequences of a software-instead-of-screwdriver-society are already being
observed in the work place. Senior engineers and car mechanics have noted a
recent and noticeable decline in the ability of junior engineers (at a major US
national scientific laboratory) and apprentice or work placement mechanics to
conceptualise straightforward mechanical problems. It was observed that, while
the young people concerned had more than enough intelligence to do the work,
they seemed to have missed certain areas of cognitive development because "they
hadn't held a spanner or tinkered with a simple engine"
(Sigman 2008/2012)

Dette siste viser med negative fortegn, det jeg leter etter i denne oppgaven. Oppgaven for
dagens pedagoger blir således å finne strategier for å utvikle god helse og rehabilitering i
barne og ungdoms kulturen, og kompensere for dette fallet i ferdigheter som nå
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dokumenteres. Oppgaven kan vel synes noe motstrøms, og å demme opp for en
informasjonsteknologisk utvikling kan ikke være en løsning.
Med et salutogenesisk perspektiv, er kompenserende strategier som kan konkurrere med
interessene til dagens ungdom, et mer oppnåelig mål og det er dette jeg har sanket erfaring for
i mitt eget arbeid.

Disse teoretiske perspektivene gir en begrepsramme for min analyseundersøkelse av
praksiserfaringer i tilknytning til Vidarskolen i det følgende deler av oppgaven, og ut fra det
vil vil jeg fremme følgende spørsmålstilling:

2.4 Spørsmålsstillingen:

Hvilke betingelser var viktige i å fremme utvikling av
resiliens og salutogenese i Vidarpedagogikken?

Ut fra den foregående teoridelen, er det grunnlag for å sette fram en arbeidshypotese om at
ikke bare de sosiale JEG/DU og JEG/VI relasjonene, men det som jeg vil kalle en JEG/DET
relasjonen, spiller en avgjørende rolle som salutogenesisk element. Denne JEG/DET
relasjonen vil jeg i oppgaven beskrive i relasjon til håndverket som Vidarpedagogikken legger
vekt på. Som et tillegg til spørsmålstillingen vil jeg derfor legge til:

Hva er i denne sammenheng håndverkets oppgave?

For å kunne utforske dette spørsmålet, er jeg avhengig av å ha analysemetoder som kan
fungere som et tilstrekkelig redskap til å forstå prosessene i praktisk pedagogisk erfaring. Det
neste kapittelet vil derfor være en gjennomgang av slike metoder som jeg ser formålstjenelige.
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3. Metode
Med basis i foregående
kapittels teoretiske materiale,
vil jeg i dette kapittelet gi en
metodepresentasjon hvor jeg
beskriver det grunnlaget jeg
har arbeidet metodisk ut fra i
min undersøkelse.

Jeg vil ha behov for redskap til å analysere følgende:

-En metode til å veilede meg selv i analysen av mine egne resultater i
Vidarpedagogikkprosjektene. Dynamisk domsdannelse. (Ledsaak/Johansen 1996)

-En overordnet metode for forskningskontekst, (Autoetnografi /
Aksjonsforskning) for å analysere på Vidarprosjektet og se i hvilken tid det står,
min faglige sammenheng og mine personlige intensjoner som ligger til grunn for
de valgene som ble foretatt. (Torberts 1. - 2. og 3. Personsperspektiv
(Torbert/Taylor 2008)). Jeg vil også ha behov for å se den ramme prosjektet var
satt inn i. (Steinerskoletradisjonen og relasjoner og lovverk.)

-En metode til å intervjue og analysere svarene fra elever og lærere om
erfaringene med vidarpedagogikken.
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3.1 Dynamisk domsdannelse.
Jeg anvender en analysemetode som heter Dynamisk Domsdannelse
(Ledsaak/Johansen 1996) som har potensiale til å fordype og forstå
prosesser. Metoden er tilstede i hele oppgaven, og farger min måte å
tilnærme meg de praktiske og teoretiske materialet på. Jeg beskriver ikke
dette eksplisitt i alle kapitelene, det ville være litt masende. Jeg gir heller en
liten kort presentasjon for prinsippene og arbeidsgangen i metoden.
Anvendelsesområde: Den delen av oppgaven som handler om mine praktiske erfaringer og
den teoretiske overbygningen jeg hadde i arbeidet, er godt egnet til å analyseres med Dr.
Alexander H. Bos sin metode "Dynamisk Domsdannelse" (Lex Bos 2012) " Jeg har i flere år
studert metoden, og sammen med kollega Sam Ledsaak, har jeg oversatt deler av Bos'
doktoravhandling til norsk. Metoden har den fine egenskapen at den forener både kvantitiv og
kvalitativ metode i en fortid, nåtid og framtids ramme.
Fortid, der fakta og kvantitative forhold kan veies, telles og avveies.
Nåtid, der ditt forskningsspørsmål får stå sentralt i ditt pågående arbeid og
Framtid, der dine ideer, intensjoner og handlinger blir satt inn i en relasjon hvor de forankres i
en erfaringsverden samtidig som de arbeider på framtiden.

Bilde under: Skjemaet beskriver prosessen med metoden Dynamisk Domsdannelse
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Det er gitt ut flere bøker om metoden. I en artikkel på Internett i Februar 2007, beskriver
Gabriele Zimmermann (Zimmermann 2007) metodens anvendelsesområde.
Bildet til venstre viser på en lignende måte
metodens omfang, og har de samme
elementene som beskrevet i mitt overstående
skjema, men brukt litt annerledes.

En annen bok er Dynamische Urteilsbildung (Bächtold S. og Supersaxo K. 2006), som
omhandler metoden brukt i ‘coaching’ med følgende omtale fra forlaget:
Die "Dynamische Urteilsbildung", vom holländischen Soziologen und
Unternehmensberater Lex Bos entwickelt, ist ein Verfahren, mit dem sich
Urteilsbildungsprozesse begleiten und für alle Teilnehmenden transparent machen
lassen. Im ersten Teil dieses Buches, der ersten umfassenden Publikation zum
Thema in deutscher Sprache, wird das Modell, das in der Lemniskate (EndlosDoppelschlaufe) symbolisiert wird, mit seinem theoretischen Hintergrund und
seinen philosophischen Bezugspunkten dargestellt. Zugleich wird die Dynamische
Urteilsbildung anhand von konkreten Übungen eingeführt, so dass sie im
Selbststudium erlernt und in die eigene Arbeit integriert werden kann. Im zweiten
und dritten Teil kommt die Rezeption der Methode zur Sprache, und es werden
Praxisbeispiele dargestellt, insbesondere aus den Bereichen Beratung und
Management, Supervision und Coaching, Mediation und Konfliktbearbeitung.
Das Handbuch richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen, Teams und
Organisationen, die am Prozess einer fundierten und nachhaltigen Urteilsbildung
interessiert sind. Mit einem Vorwort von Lex Bos und Beiträgen von Ted A. van
Baarda, Susanne Bächtold, Lex Bos, Martin van den Broek, Winfried Deijmann,
Claus D. Eck, Bent Engelbrecht, Jeremy Hellmann, Ren? Kemm, Erik Lemcke,
Katja Supersaxo, Marjolein Thiebout und Gabriele Zimmermann.
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3.2 Autoetnografi og aksjonsforskning.
At dette arbeidet vil ha en utpreget autoetnografisk karakter er min intensjon, og stiller krav til
å differensiere klart mellom den beskrivende og den analytiske delen. Et 1, 2 og 3
personsperspektiv er derfor et metodisk grep for å kunne navigere mellom de subjektive skjær
i dette landskapet.
Den autoetnografiske måten å tilnærme seg et forskningsområde på, er godt beskrevet i en
artikkel fra en bok (Torbert/Taylor 2008) som jeg fikk utlevert på vår første mastersamling i
Fyresdal. Til tross for at den er noe vanskelig tilgjengelig språklig, vakte artikkelen en god del
begeistring ut fra muligheten til å plassere seg selv og sine handlinger, tanker og intensjoner
inn i forskning på en mer objektiv måte.

“First, action inquiry studies not just the past, but also the present and future.
Second, it is a form of research that is conducted simultaneously on oneself, the
first-person action inquirer, on the second-person relationships in which one
engages, and on the third-person institutions of which one is an observant
participant. Third, it generates not just single-loop feedback that incrementally
improves a stock of knowledge, but also double- and triple-loop transformations
of structure, culture, and consciousness that influence ongoing interaction.”
(Torbert/Taylor 2008. Page 239)

I relasjon til dette, er mine erfaringer fra mitt prosjekt med Vidarpedagogikken et klassisk
eksempel på nærhet til det materialet det forskes på. Selve prosjektet i starten var et
forskningsprosjekt i seg selv, selv om det ikke var formalisert under en forsknings eller
utdanningsinstutisjon. Dette var nedfelt i de statutter som prosjektet hadde. Det hadde en klar
aksjonsforsknings intensjon. Jeg så et behov, jeg analyserte det, jeg hadde en ide og jeg
prøvde den ut. I denne masteroppgaven forsøker jeg å analysere helheten av prosjektet, for å
se hvilken lærdom jeg kan høste og gå videre med, og å utvikle pedagogikken som en metode.
Vesentlig er også å finne ut om pedagogikken kan stå på egne ben, og ikke knyttes direkte til
mine ferdigheter og ambisjoner.
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3.3 Metode for elevintervjuene.
Jeg valgte å spørre noen utvalgte elever fra Vidarskolen som nå er voksne og kan reflektere
over skolegangen sin. Undersøkelsen ville bli av kvalitativ karakter da jeg ikke så noen
mulighet til å intervjue et større antall elever. Både av hensyn til elevene selv, og til den
vurdering at jeg måtte ha et utvalg elever som kunne reflektere modent og voksent over de
spørsmål jeg stilte. Jeg ville ha enkle spørsmål som var lett å svare på, og som uten for stor
innsats gav muligheten til å respondere. Metoden ble derfor et skjema hvor eleven primært i et
ustrukturert intervju kunne respondere fritt på de gitte spørsmålene, men også en
avkryssingsdel hvor respondenten kunne gradere i en skala 1 -10 fra uviktig til viktig på en
del utsagn.
Med så få respondenter er ikke svarene representative for alle elevene og deres vurdering av
skoletiden, men de kan kalles kategori-representative i den grad at de var representative for
det utvalg av elever vi hadde. Og svarene vi fikk var også kvalitativt verdifulle for den
spørsmålstillingen som oppgaven har; ”hvilke betingelser fremmet salutogenes og resiliens”
Andre del av mine intervju er lærerene på de steinerskolene som jeg har besøkt med mitt
Ilmarinen prosjekt. Dette intervjuet er gjort for 2 år siden og trenger ingen metode for
gjennomføring idet det allerede er gjennomført. Intervjuene tar jeg med som en referanse til
de intervjuene som jeg har med elever, og representerer den andre parten i undervisninga;
lærerne. Metode og gjennomføring er beskrevet i selve assignmentet (Johansen 2010)

I neste kapittel snakker jeg om den erfaring jeg har skaffet meg som lærer og de initiativ som
har vokst ut av denne erfaringen. Det blir et “nærsynt” kapittel, og jeg begrunner dette med at
jeg må gå tett opp mot mine opplevelser og intensjoner, for siden å ta et steg tilbake og se hva
jeg kan finne av elementer til min analyse.

29

4. Praktisk del.
I denne delen av oppgaven vil jeg gå helt nærme mine egne opplevelser og erfaringer i
Steinerskolen og på en pesonlig subjektiv måte beskrive disse. Begrunnelsen er at jeg ønsker
å oppleve min egen stemme i dette for siden å ta et skritt tilbake og skape en distanse slik at
man kan analysere det. Dette er ledd i en punkt/periferi beskrivelse av min metodikk.

4.1 Vidarpedagogikken: min stemme og erfaringer i Steinerskolen
Beskrivelse av 15 års praksis med alternativ metode.
1. persons perspektiv: Min erfaring og behovet ut fra
min egen stemme.

Jeg vil i dette kapittelet gå helt nærme mine egne
erfaringer og intensjoner i arbeidet og beskrive
hvordan prosjektene fra min egen synsvinkel utviklet
seg. Jeg begynner med initiativfasen, så oppstartfasen
og konsolideringsfasen. Dernest løfter jeg meg litt over
det hele, og ser de rammebetingelser jeg hadde lokalt
Bildet under: Selvgjort er velgjort.

for arbeidet og videre opp til en beskrivelse av de
politiske strømmer som lå i tiden og hvordan de spilte

inn i arbeidet. Tilslutt beskriver jeg hvordan prosjektet ble formalisert som en pedagogisk ide
som jeg kalte Vidarpedagogikken, og hvordan jeg arbeidet for å implementere den gjennom
Ilmarinenprosjektet ”Håndverk i skolen”. (www.antro.no/ilmarinen)

Bakgrunn:
Sitatet under skrev jeg i 1996 som en relativt ung og erfaren lærer med lyst til å bryte lenkene
og skape noe nytt.
"Vidarprosjektet et nytt tilbud ved Steinerskolen i Trondheim.
Etter mange år som klasselærer på Steinerskolen i Trondheim, oppstod behovet
for å skape en mer eksperimentell pedagogikk. Erfaringer fra klasserommet har
gitt meg følelsen av at ikke alle elevene dro den samme nytten av undervisningen.
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Mange opplevelser de siste årene har vist at bestrebelsene med å skape form i
steinerskolens administrative struktur og samarbeidsformer, ikke på noen måte har
gitt de pedagogiske uttellingene som man hadde håpet på.
Man opplever lærere som ikke orker møte og organisasjonspresset, og som trekker
seg tilbake til sitt revir og blir pasifisert. Man blir forledet til å tro at mer form
skaper bedre pedagogikk. Det er bare i liten grad sant. Vi får kanskje litt mer skryt
av Statens Utdanningskontor og tilsvarende kontrollorgan, men de har stort sett
ikke vært opptatt av elevenes ve og vel, men mer sørget for at forskrifter blir
overholdt slik at de kan berge sitt eget skinn om noen der oppe skulle finne på å
kikke i kortene. Slik virker kontrollhierarkiet. Målet for kontrollen blir glemt; det
at elevene (og lærerne og foreldrene) har det bra og trives og utvikles.
Kunst har nettopp sin drivkraft i det at den bryter former og konvensjoner for å gi
mennesket et nytt eller utdypet syn på livet. Og det er vel slik at vi fremdeles
snakker om undervisningskunst?! Kan kunst trives i et kontrollhierarki, eller på en
skole hvor streben etter form sliter ut lærerne?
Har vi glemt midten? Jeg har ofte hørt uttrykket at pendelen nå har slått den ene
eller den andre vegen, og at mens vi før var i den idealistiske gründerfasen [av
steinerskolene] så er nå pendelen over på den andre siden, og at den nok vil
komme på midten igjen.
Dette er en tragisk måte å bruke den fysiske verdens lover for å beskrive det som
er åndslivsaktig. Skulle man brukt et bilde så skulle det være helt omvendt, hvor
midten er det øverste punktet og at det på hver side er et stup, og hvor kunstens
oppgave er hele tiden å kunne balansere og holde oppe de verdiene man streber
etter.
Jeg tror vi i en del sammenheng har havnet i grøfta. "
(Kjell Helge Johansen 1996. Intern brosjyre Vidarprosjektet )

Startfasen på Sandbakken.
Jeg hadde vært klasselærer i nesten 15 år, og hadde
erfart at mange elever ikke hadde utbytte av ordinær
undervisning. Jeg ville noe nytt for disse elevene, og
satte igang med Vidarprosjektet. Full av idealisme og
med masse energi og begeistring satte en liten gruppe
mennesker igang. Vi hadde ikke lokaler, men tok i bruk Sandbakken, en liten husmannsplass
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på Heimdal med 4 småhus som kunne fungere som ramme rundt undervisningen.
Godkjenningsprosessen av lokaler hoppet vi glad over, og drev prosjektet mot "all fornuft".
Kommunens folk i hjelpetjenesten ble begeistret, og begynte å rekruttere elever til oss som de
selv ikke klarte å gi et adekvat tilbud, og midler fulgte med i tillegg til den statlige
bevilgningen vi fikk gjennom privatskoleloven.

Rotvollperioden
Dette gav oss handlingsrom og etter et par år under vingene til Steinerskolen i Trondheim, var
vi i ferd med å søke om selvstendig skolegodkjenning, og fikk det i år 2000. Da var vi i gang
på Rotvoll gård, som vi kjøpte sammen med Camphill Norge. Elevene strømmet til og vi
hadde i mange år lange ventelister og opplevde gråtende foreldre og elever, som ikke kunne få
plass ved skolen.
Hva var årsaken til at det gikk rimelig bra? Vel, det er et av spørsmålene i denne
masteroppgaven, men såpass kan sies at vi klarte å skape et miljø rundt de praktiske fagene
som elevene fant seg til rette. Vi lettet teoritrykket vesentlig, og kom inn i en kreativ og
kunstnerisk prosess med skapende aktiviteter i håndverk og en bunnsolid rytme i hverdagen
med undervisning, måltider, lek og samtale. Teori fikk komme når selvbildet var på plass, og
troen på egne evner og muligheter var reetablert etter mange år som skoletapere og
problemelever. Noen hadde vært utagerende, og svært mange innagerende med
selvdestruktive trekk.
Vi definerte oss som “Slow School” og dagsrytmen var menneskelig. Vi startet dagen med en
oppmøtetid hvor elevene kunne komme å få et sunt, lite måltid. Mange elever hadde ikke
frokostvaner og møtte energiløse på skolen. Samtaletid fulgte, og elevene fikk våkne, fortelle
og lytte. Lærerens oppgave var å føye til der han så muligheter. En elev fortalte om en død
ugle på vei til skolen, og læreren fulgte opp med en hel biologitime som gav innsikt i fauna og
miljø. Elevene skjønte det ikke, for ofte når en slik time var til ende så spurte de " Skal vi ikke
begynne snart " Jo svarte læreren og smilte, han hadde allerede undervist høyverdig teori i en
time. "Begynne" det var nemlig turen. De startet hver dag med en liten times fysisk fostring.
Vi kalte det "Å gå til Oslo". 3 km hver dag i 200 skoledager blir 60 mil. Et bra krafttak når
man ser det over tid.
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Deretter startet teorifagene. Tilrettelagt undervisning på pulten hvor startpunktet var det
eleven kunne fra før og å strekke det så langt som man klarte. Klarte de ingenting, så var det å
gjøre noe praktisk. Basisfagene var utgangspunktet. Skrive, lese, matte, engelsk, historie og
geografi. Alt var periodeundervisning, hvert tema i 1 til 3 uker.
Etter teoridelen først på dagen, kom lunchen med varm eller kald mat laget av elevene selv
etter tur. Et kulinarisk og sosialt høydepunkt på dagen. Så var det friminutt, utelek og deretter
en nye undervisningsøkt med praktiske fag. Smiing, sløyd, lærarbeid, tinnstøping,
vedhugging, jordbruk med dyrestell, fjordfiske og alt hva lærerne hadde kunnskaper og
ressurser til å gjøre. Vi var oppfinnsomme og fantasien var stor. Elevene ville knapt gå hjem i
perioder.

Pedagogiske resultater
Og resultatene kom raskt. Vi opplevde elever som fikk
dramatisk forbedringer både psykisk, og i hverdagen
sammen med de andre. Notoriske skolevegrere hadde 0 i
fravær, og suicidale elever fikk livslysten tilbake. Vi
opplevde takknemlige kommunale saksbehandlere i
hjelpetjenesten, og foreldre som takket for et "nytt barn". Det var også en hverdag med store
utfordringer og nederlag, men trenden var god. Det gikk framover med de fleste. Vi var på
sporet av helbredene krefter. I årene siden har over 70 barn og ungdommer vært elever, og de
elevene som har begynt i barne og ungdomsskolen har ofte fortsatt over i det videregående
trinnet vi fikk godkjent. Hovedtrekken var nå etterhvert klare: En praktisk og erfaringsbasert
pedagogikk, hvor de sansemotoriske opplevelsene sto sentralt, gav gode resultater. Ikke bare i
praktiske ferdigheter, men også intellektuelt og sosialt. Vi hadde i stor grad klart å løse de
pedagogiske oppgavene.
Den omvendte integreringstanken
En metode som bør uttrykkes eksplisitt, var at vi gikk motstrøms med integreringstanken som
har rådet så sterkt rundt årtusenskiftet. Vi integrerte, men omvendt: Vi opprettet et
besøkstilbud for ungdommer fra den normalpedagogiske steinerskolen i Trondheim. Grupper
på 3-4 elever fikk være sammen med vidarelevene i en besøksuke, og deltok i deres
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dagsrytme. Vi så oss ut gjerne ressurssterke elever utenfra, som kunne bidra som gode
rollemodeller, og de fikk undervisning i de praktiske ferdighetene av vidarelevene som hadde
lært seg gode kunster i smia eller på lærverkstedet. Vidarelevene fikk slik presentere seg fra
sin sterke side og ble slik også ressurspersoner for de elevene som var på besøk. Dette var et
populært tilbud, og vi hadde venteliste med besøkselever. For Vidarelevene var dette
høydepunkter i skoleåret og selvbildet vokste når de fikk være lærere for besøkselevene. En
veldig god vinn/vinn situasjon for begge grupper.

Beskrivelsen av Vidarprosjektet må ses ut fra de rammene man kan ha i en Steinerskole. Det
hadde neppe vært mulig uten et slikt rammeverk. Muligheten for nyskapning ligger latent i
hele systemet med frie skoler. Steinerskolen er blitt beskyldt for å være dogmatisk, men er i
utgangspunktet ment å være en udogmatisk og radikal impuls. Det enkelte individ kan nok
handle dogmatisk, men det kan man neppe skylde idéen for. Den var en radikal idé som brøt
med de fleste konvensjoner i sin tid, og har fortsatt handlefrihet til dette om man utnytter
mulighetene. Begrensningene er hovedsaklig av sosial og personlig karakter, noe som viste
seg i byråkratiseringsfasen av prosjektet.

Byråkratiseringen
En viss utdrivelse av paradiset opplevde vi. Da skolemyndighetene i større grad ble klar over
den pedagogikken vi drev med, kom det raskt krav om formalisering og byråkratisering. En
voldsom kraft slynget oss ut i en evig kamp med vindmøller og tok energi og fokus. Den
kraftige veksten vi opplevde hadde også konsekvenser. Vi måtte ansette nye lærere og klarte
ikke i god nok grad å kvalifisere alle medarbeiderne til å internalisere ideen og
steinerskolepedagogikken. Det førte til sprikene mål og uenigheter. Starten av en
normalpedagogisk avdeling på Rotvoll var også med på å splitte personalet opp i to
pedagogisk ulikt arbeidene grupper. En analyse av dette hører ikke til denne oppgavens
intensjoner.
Det var ny ledere og tildels også foreldre som begynte å kreve former. Fra å være en
organisasjon med en flat struktur ble det gradvis bygd opp et hierarkisk lederskap i tråd med
dagens lederfilosofi. For skolen sin del førte det til at lærerne ble demobilisert i styring av
skolen, og oppgavene ble profesjonaliserte.
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Begrensningene kom innenfra
Den pedagogiske friheten og kreativiteten som hadde vært en bærende faktor i pionerfasen,
avdekket at resultater er uavhengig av administrative restriktive former, og er muligens i
motfase. Det som er interessant i denne sammenheng er ikke å analysere hvilke faser en
organisasjon går igjennom. Den er vel beskrevet av andre som mer eller mindre lovmessig.
Det som er fokuset er hva som var det virkende elementet. I hvilken grad var resultatene
personavhengige, og i hvilken grad var de metodeavhengige, og hvordan balanserer disse to
elementene opp i mot hverandre.
Resultatene var ikke målbare i annen forstand enn at de var opplevd. Både fra lærer og elev
sitt ståsted ble det oppfattet slik. Foreldretilbakemeldinger og tilbakemeldinger fra BUP og de
lokale hjelpetjenestene var også overveiende positive. Man vet jo ikke sikkert hvordan det
hadde gått med elevene hvis de hadde vært i en annen kontekst, og det har i denne
sammenheng bare en abstrakt interesse.
En målbar faktor var oppmøte og elevtilgang. Det ble ført fravær og det ble ført ventelister.
Begge tilsa at prosjektet hadde livets rett. Oppmøtet var ikke entydig godt, noen elever hadde
fremdeles problemer. Vi opplevde at det helhetlig var en klar tendens til forbedring for nesten
alle elevene. Å dokumentere dette finner jeg ikke behov for i denne sammenheng. Å gå inn i
rapporter og statistikker vil kreve et regime av tillatelser og søknader og etiske utredninger
som ville fjerne fokuset på denne oppgavens mål. Jeg nøyer meg med å si at disse forhold ble
opplevd positive.
Et omfattende samarbeid både med foreldre og offentlige etater var også en viktig bakgrunn
for prosjektet. Det ble satset på en sterk kommunikativ kultur der det sentrale elementet var å
få byråkratene ut av kontoret og inn i skolestua. Nærheten med elevenes hverdag var en
forutsetning for å kunne utløse nødvendige hjelpetiltak og tilhørende økonomi. At det også
var en bra markedsførings-metode hører også med. Den menneskelige relasjonen ble vektlagt
og når en byråkrat ble vippet ned fra kontorstolen sin og plassert midt i flokken av
"vanskelige" elever som bød på selvlaget nystekt brød og varmmat, så man ofte at de smeltet
og ble kommunikative på et personlig plan. Det var en forutsetning og jeg tror det var en
forbilledlig metode. Fordi det er mennesker og ikke "Aspergere" og "Autister" osv. det dreier
seg om. Der satt Ola og Kari og møtte Elin fra hjelpetjenesten.
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De samfunnsmessige rammene for prosjektet
I årene etter at HVPU reformen feiet ut alle sentralinstitusjonene og spesialskolene har vi
opplevd et tomrom som ikke den nye integreringstanken har klart å fylle. Det ser man klart
f.eks. i tilbudene for de psykisk utviklingshemmede, som ble flyttet ut av store sosiale
systemer og inn i små vernede boenheter rundt omkring. For noen har det vært friheten og
redning, for andre veien inn i ensomhet og passivitet. For skolesektoren betydde det at
spesialskolene ble lagt ned og det ble bygd opp kompetansesentra rundt i landet, som skulle
tjene de lokale skolene i å bygge opp lokal kompetanse ut fra et integreringsmotiv. For mange
var dette på samme måte som for de funksjonshemmede en redning, for andre var det pesten.
Det var veien til mobbing der man blottla alle sine svakheter med å bli flyttet ut av timene for
spesialpedagogiske tiltak. Det var å stå langs veggene i friminuttene og vite at ingen tok
kontakt, eller at man enten fikk en offerrolle, eller for den saks skyld; en utagerende elev som
erfarte at dårlig kontakt er bedre enn ingen kontakt... .
Dette var en av de ting som elevene ofte beskrev som forskjellen på overgangen til
Vidarprosjektet. Disse reformene skyllet barnet ut med badevannet. Like barn leker best, og
for store grupper var reformene veien til et ensomt uforutsigbart liv.
Dette var en av de ytre omstendighetene som Vidarprosjektet gikk i motfase på. Vi laget en
ny skole for barn med tilrettelagte behov og så ut til å treffe en gruppe med elever og foreldre
som hadde et slikt behov. Vi opplevde også lettelsen fra de offentlige skolene når elevene
flyttet over til oss. Lærere som hadde opplevd en uhåndterlig integrering, uttrykte sin lettelse
både på vegne av eleven og av klassen, over endringen.

Ilmarinenprosjektet: et steg videre.
Mitt andre initiativ, som har gitt meg nye erfaringer, er Ilmarinen prosjektet. Etter 10 år med
vidarpedagogikken gikk jeg i 2006 i gang med å planlegge et friår. Idéen var å reise rundt
med en ambulerende smie på Steinerskolene i Norden. Det ble kjøpt inn tilhenger og utstyr,
og avtaler ble gjort med skolene. Jeg brukte ca 14 dager på hver skole, og rigget opp en
utesmie i skolegården. Hele skolen ble involvert, og alle elevene fikk delta. Min intensjon var
ikke primært å gi elevene en god pedagogisk opplevelse, men å kvalifisere lærerne. Jeg ba om
at minst 2 faste lærere med interesse for håndverk skulle delta og få opplæring i smifaget. Så
satte vi igang essa, elevene kom i tur og orden, og det ble masseprodusert kroker og kniver på
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løpende bånd. Alt foregikk på skoleplassen, og alle skolens elever sto gjerne rundt og kikket
når en gruppe var i sving. For mange elever var dette et første møte med esse, ild og hammer,
og gleden lyste i ansiktet til elevene når de med sot på nesa gikk hjem med en egensmidd krok
eller kniv. Som lærer fikk jeg oppleve den sult dagens ungdommer hadde etter praktisk
arbeid. Det er et sug etter sanseopplevelser. Et uttrykk jeg brukte, var satt litt på spissen, at
elevene "var teoretisk overmette i hodet og hadde hungersnød i hendene". På alle skolene
opplevde jeg at enkelte elever ble helt oppslukt av arbeidet, og sto gjerne i ledige stunder hele
dagen og bare sugde til seg stemningen og arbeidet som foregikk. Ikke uventet var dette ofte
elever med tilrettelagte behov.
Kveldene ble brukt til pedagogiske foredrag og praktisk demonstrasjon i smia for foreldre og
lærere. Jeg opplevde det samme suget etter sanseerfaringer hos dem. Idéen var som nevnt
over, å gi den praktiske kunnskapen og vidarpedagogikken videre til skolen. Et av grepene var
at når jeg dro fra skolen, så sto det komplette utstyret igjen. Skolen hadde kjøpt alt sammen
og kunne fortsette med faget på grunnlag av den opplæringen som var gitt og et komplett
enkelt utstyr til faget. Det var et sentralt grep, og senket terskelen for å komme igang. 14
skoler over hele Norden ble besøkt og en god dokumentasjon finnes på nettet med en dag for
dag logg og bilder fra alle skolene: www.antro.no/ilmarinen

I neste avsnitt vil jeg forsøke å beskrive hvilke praktiske grep denne teoretiske forankringen
gav seg uttrykk i. Dette for å gi et lite håndfast innblikk i den hverdagen vi skapte. Den er fra
Ilmarinenprosjektet som er beskrevet tidligere, og fra et mer overordnet blikk vil jeg nå dukke
ned i de metodiske grep vi gjorde.

Gjennomføringen.
Beskrivelse av håndverksundervisningen i Vidarpedagogikken.
"I dag var 4-5 klasse og 2 klassen i ilden. En kraftfull samling med barn som
nesten tar pusten fra en. Det går unna; - 2 mann skal holde i gang 8 barn om
gangen som ikke har mye tålmodighet til å vente når det er viktige saker på gang.
Og det er det hele tiden. Barna får et eieforhold til sitt arbeide med en gang de har
begynt å legge hånd på det. Planlegger hvem som skal få kroken og hvor den skal
henge. Sympatikrefter i sving, de forbinder seg straks med sitt arbeid og blir
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oppslukt av det. Vi prøver å skape rytme slik at det ikke blir kollisjoner på veien.
4 på essa og 4 på ambolten. Så skifter det. At det går er jo fantastisk."
(Min weblogg Ilmarinenprosjektet Dag 3. - 7 september 2005. Waldorfskolen i
Karlshamn. http://antro.no/ilmarinen/karlshamn/ Nedlastet 21.02.12)

"Tirsdag: Nok en vellykket dag. I dag var det 6 klasse som var i ilden. Alle
elevene fikk prøvd seg, og det var en jobbestemning rundt essa. De lærte å
kommunisere ved hjelp av blikk og kroppsspråk og holde kontakten med
hverandres lag uten å bruke stemmen for mye. Litt hektisk på slutten, men det var
smeden sin skyld med litt dårlig timing."
(Min weblogg Ilmarinenprosjektet. Prosjektuke 19 - 24 september 2005
Steinerskolen på Norstrand. http://antro.no/ilmarinen/nordstrand/ Nedlastet
21.02.12)

"Kunsten er som alltid å finne den rette balanse. Passe kald, passe varm. I vår tid
fryser vi, barn må forstå ting de ikke har forutsetning for, og denne kuldepolen får
oss til å dø langsomt. Her er det smeden som kommer inn med sine
sympatikrefter. Barna forelsker seg i ilden, jernet, rytmen, og går stolte og
opprømte hjem med sine fantastiske produkter som de har tryllet fram av
flammene. Ikke sant? Dette er medisin for vår tid!!"
(Min weblogg Ilmarinenprosjektet. Prosjektuke 15-19. 05 2006 Steinerskolen i
Roskilde http://antro.no/ilmarinen/roskilde/ Nedlastet 21.02.12)
Overstående er tre utdrag av webloggen som jeg laget i mitt prosjekt "Ilmarinen prosjektet Håndverk i Skolen" De beskriver litt av prosessen når jeg arbeidet med elever i smia.

Dagen begynte med en samling rundt ilden i essa som var tent da elevene kom. Det ble
kanskje servert litt varm drikke og elevene fikk sette seg ned rundt essa. Dagen startet alltid
med en fortelling. Det ble fortalt fra Kalevala, det finske nasjonaleposet om smeden
Ilmarinens bragder og mesterverker i essa. Siden var det å fyre opp ilden og gå igang med
smi-prosessen. 5 -8 elever i sving om gangen og det var viktig å finne rytmen og være i god
kommunikasjon. Det var jo ikke lek, men et arbeid som kunne være farlig og krevde full
oppmerksomhet. 1400 grader på spissen av ditt emne, er alvor.
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Jeg opplevde ikke noen som skadet seg i løpet av de årene jeg arbeidet, dels på grunn av
planlegging og dels på grunn av arbeidets karakter. Noen små svimerker ble det, men aldri
mer enn en liten hvit flekk som fortalte eleven ettertrykkelig at konsentrasjonen hadde vært
lav. Lærerens oppgave var å trøste litt, og smøre på litt salve for å dempe smerten.
Kommunikasjonen var ofte non-verbal. Når elevene fant rytmen mellom esse og ambolt fikk
vi flyt i arbeidet og læreren trådte støttende til når det trengtes. Det var viktig at ingen
mislykkes i prosessen. Vi kunne være uheldig og brenne et jern, men kunsten var å berge
emnet. Det ble en krok eller en kniv, men litt kortere.

Å høste fruktene.
Når resultatet forelå kom noe av det viktige i den fenomenologiske prosessen: "
- Hva hadde hendt?, -Hva fortalte ilden og jernet deg?- Hva skjedde?, - Hvordan klarte du
det?, - Er du fornøyd? Det er vi også! Du har klart et mesterstykke! Spring hjem og vis det til
mor og far!"
Dette var en viktig del av prosessen. Å høste fruktene. Gleden var ofte svært stor, og barna
fikk en svart flekk på nesen av sot som ikke skulle vaskes bort før kvelden! Smedmerket!
Neste dagen kom elevene tilbake, og fikk overvære en ny gruppe elever som fikk prøve seg.
Stolte sto de og nikket gjenkjennende på prosessen, og kunne også kanskje hjelpe til med
noen gode råd.
Det var et lite sirkus og det var ment som det også, men elevene var i manesjen. Man utdanner
ikke smeder på en prosjektuke, men man stiller elevene overfor et fenomen og
sanseopplevelser som det er lite av i vår tid, og elevene er sultne. Hungersnød i hendene og
ofte forspist i hodet.
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Sansemotoriske ferdigheter som bakgrunn for
teoriinnlæring
Vi merket ofte hvordan elever hadde teorisperre. Noen
gråt og gjemte seg og fikk fysiske reaksjoner når vi
ville gjennomføre f.eks. en mattetime. Vondt i magen,
kvalm, aggressive. Vi måtte legge faget vekk for en
periode. Vi pøste på med sansemotoriske erfaringer, og lot eleven bade i det praktiske
elementet. Så merket vi etter en stund, litt forskjellig fra elev til elev, men stort sett hos alle.
De gikk litt lei av håndverk!! Vi begynte å få antydninger om at skal ikke vi også ha "matte
og sånn?" "Jo selvfølgelig" var svaret; "Hva vil du lære?" Og nå merket vi det at de hadde
utviklet en sult i hodet også. Fram med matematikken. Vi tok utgangspunkt i håndverket og
beregnet % av carbon i stålet, og i hvilken grad det hadde betydning for brennprosessen og
herdingen. Eller vi beregnet vinkler og mengder i snekkerkista de hadde laget. Hvor tung?
Hvor lang? Hva koster materialene? Hvordan så snekkerkistene ut i gamle dager? Brukte
vikingene verktøy? Osv.
Slik kunne vi hente et fag ut i fra et annet fag, og skape en relasjon mellom praksis og teori.
Fenomenologiens gave til pedagogikken! Fenomenet først og teoriene som sluttprodukt.
Det å forvandle fenomenene til egenerfaring, var målet for arbeidet. Grader Celsius er ikke
noe som står i læreboka, det er det du kjenner når du har kommet litt for nærme ditt
arbeidsstykke i essa. Å komme til internaliseringen av lærdommen; at elevene har et eierskap
til verden og fenomenene.
Oppsummering av kapittelet
I det overstående har jeg beskrevet med en helt personlig stemme de tanker, den praksis og de
erfaringer som prosjektene gav oss. Det bærer preg av mitt engasjement, og den iver som
finns når man har en god intensjon man vil sette inn i verden, og sånn må det vel være; man er
ikke betrakter i første omgang. Man handler, erfarer og oppsummerer.
___
I neste del vil jeg prøve å trekke mine erfaringer inn under den pedagogiske overbygning som
jeg har, først og fremst i steinerpedagogikken, men også videre til andre pedagogiske
impulser og tenkere som har inspirert meg.
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4.2 Beskrivelse av Vidarpedagogikkens idebakgrunn, teoretiske
fundament og praksis.

I dette kapittelet vil jeg utvide perspektivet og prøve å se Vidarpedagogikken ikke bare ut fra
en personlig erfaringsynsvinkel, men også ut i fra dens forankring i Steinerskolepedagogikken
og de andre kildene til inspirasjon som jeg har hatt. Jeg vil også beskrive bakgrunnen for de
viktigste metodiske grepene vi hadde. Steiners tanke om å undervise "hele mennesket" og
ikke bare hodet er viktig, men også det fenomenologiske perspektivet som Steiner hadde og
som var inspirert av Wolfgang Goethe.
Mitt teorikapittel tones noe ned her i denne beskrivelsen, og jeg lar "steinerpedagogen" tale.
Jeg vil senere i diskusjonsdelen knytte trådene sammen slik at "steinerpedagogen" settes inn i
en ramme der teorikapittelet mitt blir brukt som forståelsesramme.

Waldorfpedagogikken.
I 1919 ble den første steinerskolen grunnlagt i Stuttgart. Eieren av en tobakksfabrikk, Emil
Molt, hadde med bekymring sett hvordan den gamle "latinskole tradisjonen" hadde skapt en
skole hvor fabrikkens medarbeideres barn ikke fikk en utdanning som motsvarte den nye tids
krav. Han spurte Rudolf Steiner om han ville forestå en grunnleggelse av en ny skole på
grunnlag av de idéene han framførte gjennom sine antroposofiske foredrag. Steiner ble
begeistret og glad for forespørselen, og satte igang dannelsen av en skole som de kalte
Waldorfskole, etter navnet på tobakksfabrikken som het Waldorf Astoria.
Han gikk igang med å finne medarbeidere, og hentet mange av sine framtredene medarbeidere
i det antroposofiske arbeidet til å delta i nybrottsarbeidet. Steiner var aktivt med i det
kollegiale arbeidet i begynnelsen, og tok ansvaret av skoleringen av de nye medarbeiderne. En
rad med pedagogiske foredrag ( over 4000) ble gitt, og flere bøker ble skrevet av Steiner i
disse årene. En av de mest kjente er "Kunsten å undervise" og "Metodisk didaktisk kurs".
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Menneskesynet.
Hva var kjernen i denne impulsen? Først og
fremst menneskesynet. Steiners idéer om
menneskenes gjentatte jordeliv, rokket ved det
etablerte menneskesynet, og endret for mange
deres holdning til menneskets oppvekst.
Mennesket var ikke en tom kanne som skulle
fylles for å gjøres dugelig til samfunnets behov.
Hvert menneske kom i stedet med sine tidligere
jordeliv med en unik historie bak seg og var ingen
"Tabula Rasa" Waldorfskolen ville ta hensyn til
disse kildene i barnet og gi barnet en mulighet til
å vokse til og utvikle seg etter sine egne behov.
Behov og evner som ligger latent i hvert
menneske. Han mente at møtet mellom elev og
lærer ikke var et tilfeldig møte, men et stykke
Steiner arbeider på sitt kunstverk:
“Menneskehetsrepresentanten”

skjebne som hadde en dypere grunn enn et
ordinært lærer/elev forhold:

“Skal undervisningen bli livgivende, må læreren selv først tilegne seg følelse for
hvorvidt sjeleinnholdet i en fremstilling har liv eller ei. Og det kreves adskillig
tålmodighet av den oppdrager som tar fatt på sin egen selvoppdragelse, som
prøver å vekke til live i sin egen sjel det innhold som har grokraft i seg. Man må
ikke straks miste motet om i begynnelse mangt og meget blir ufullkomment. Den
som begynner på en oppgave, skulle under alle omstendigheter lære seg til å tåle
sin egen klossethet, -- særlig når oppgaven må gripes åndfullt an. Den som ikke
kan tåle først å være en klossmajor, først å gjøre tingene dumt og ufullkomment,
han vil aldri komme til å gjøre noe som helst fullkomment, i hvert fall ikke ut fra
seg selv, sitt eget indre. Og det må læreren: gi av sitt eget indre. Læreren må
tennes i sin egen sjel, virkelig tennes! Men hvis det først lykkes en gang eller to å
gi en billedrik fremstilling hvor man merker at dette slår inn hos barna, da vil man
også kunne gjøre en oppdagelse hos seg selv: Man vil oppdage at det blir stadig
lettere å skape de fantasibilder som trenges i undervisningen, og til slutt blir man
så oppfinnsom at man aldri hadde drømt om det.
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Men til å begynne med må man ha mot til å feile. Enkelte vil da straks si: Ja, så
passer ikke jeg til å være lærer – når det med en gang viser seg at jeg gjør en
masse feil og ikke vet hvordan jeg skal komme barna i møte. Men heller enn å si
det skulle man fordype seg i hva antroposofien kan gi. Da kan det gå opp for en at
noe er det som har ført meg sammen med nettopp de barn jeg har i klassen. Dette
noe er ingen blind tilfeldighet, men et stykke «skjebne» eller karma? Og nu er det
blitt min oppgave å være deres lærer, selv om det må skje på en ufullkommen
måte. I karma lever langt dypere impulser enn dem vi til vanlig blir oss bevisst.
Og vi må ha den fortrøstning til livet at når den dag kommer da jeg får elever som
trenger en mer erfaren lærer, da vil livet til den tid ha bragt med de erfaringer og
den dyktighet som skal til. Dette mot til å gå livssituasjonene i møte trenger
læreren i ganske særlig grad.”
(Steiner 1978, side 44 -45)

Steiner er tydelig og modig. Dette er ikke akkurat det man idag kan gå ut med offentlig uten
at man skaper store oppslag i tabloidpressen. Men slik falt ordene hans; - at det finnes en
spirituell dimensjon mellom elev og lærer. Dette er en dimensjon man kan ha med seg ikke
som en dogme, men mer som en kontemplativ oppgave. Steiners øvelse om hver kveld å
danne seg et levende bilde av eleven, er noe mange steinerpedagoger meditativt utøver, og
som også i en helt ordinær pedagogisk ramme også skulle kunne være en fruktbar
konsentrasjonsøvelse og billeddannelse.

Antropologien
Steiners radikale syn på mennesket ble også ført videre inn i detaljer og han kalte arbeidet for
antropologi, menneskekunnskap. Det tredelte menneske var fundamentet. Mennesket uttrykte
seg i tre områder av dets vesen: tanke, følelse og vilje. Gjennom å undervise slik at disse tre
vesensleddene fikk sin næring til rett tid og rett måte, ville mennesket oppnå en sunn
tilnærming til verden, og å på rett måte vokse inn i sitt liv. 7 årsperiodene var sentralt i dette.
Summarisk kan man enkelt se det slik: Fra 0-7 skulle man gi næring til viljen. Fra 7 til 14
skulle de følelsesmessige relasjonene ernæres og fra 14-21 skulle de tankemessige
relasjonene, intellektet ernæres. Dette var ikke et skjema som blindt skulle følges, men en
antydning til hvordan undervisningen kunne ta farge av og vektlegge de 3 vesensleddene i
ulik mengde gjennom undervisningen.
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Didaktikken ble lagt opp som følge av det, og det ble laget en skoleplan som tok hensyn til
det gjennom en rikholdig utvalg av praktisk/kunstneriske fag. Fagplanen ble en 12 årig
vandring gjennom verdenshistoriens store historiske hendelser og geografi, og en solid innsikt
i de vitenskaplige basisfagene. (Steinerskolens fagplan. 2008)
På verdensbasis finnes det omlag 1000 Steinerskoler, eller Waldorfskoler som er det mest
vanlige navnet ute i verden, fordelt på alle kontinenter (Tall fra 2010), og Norge er et av de
land som har høyest representasjon i forhold til folketallet.
De norske skolene
De omlag 35 skolene i Norge har etterhvert en solid, men ofte omdiskutert representasjon i
det pedagogiske landskapet i Norge. Den første kom på 1920 tallet, og det etableres stadig
nye steinerskoler. Kjente skikkelser som har betydd mye for utvikling av både steinerskolen
og også den offentlige skolen, er bl.a. Jens Bjørneboe, Dan Lindholm, Karl Brodersen og
Nils Christie. I skoledebattene på 1950-70 tallet satte de ofte dagsorden for den pedagogiske
debatten. Bjørneboe ikke minst, gjennom sin bok "Jonas" (Bjørneboe J. 2004 )

Et pedagogisk anerkjent alternativ.
Skoleformen er i dag definert i ”Lov om private skolar” (LOV-2003-07-04-84) som et
pedagogisk ”anerkjent alternativ" og gis noenlunde akseptable pedagogiske rammevilkår
sammenlignet med den offentlige skolen, men må ofte slite med den økonomiske delen der
15 % av inntektene forutsettes lagt på foreldrene som skolepenger, og med 0 støtte til
kapitalinvesteringer. Det forutsetter stor grad av dugnad fra lærere og foreldre, og at
lønnsnivået i steinerskolene ligger vesentlig under den offentlige tariffen.

Steinerskolens i offentligheten
Steinerskolen har også fostret mange kjente
personer, ikke minst vår egen statsminister Jens
Stoltenberg, som en rekke ganger har fortalt om
hvordan steinerskolen var "redningen" for ham i
en vanskelig barndom. Skolen har også vært
Eurytmi: Musikk uttrykkes i bevegelse.
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omdiskutert, men mange oppslag og debatter i norske media om sekteriske, udemokratiske
trekk og om vanskelige forhold for enkeltelever og lærere, ser ikke ut til å ha hindret en jevn
framgang i de siste 20 årene. I 2010 kom boken "Liv laga"(Svein Bøhn m.fl. 2010) som
summerer opp de sentrale trekk ved skoleimpulsen før og etter årtusenskiftet.

Den helsepedagogiske impulsen: helsepedagogiske skoler og Landsbystiftelsen i Norge
En mindre kjent side ved steinerskoleimpulsen er det som kalles helsepedagogiske skoler.
Steiner underviste selv i sine unge år en psykisk utviklingshemmet gutt som hadde
Hydrocefali (Vannhode), og kom så langt med guttens pedagogiske utvikling, at denne klarte
å ta medisinsk embedseksamen. Denne impulsen innførte han inn i waldorfskolen og det ble
dannet en rekke "Heilpedagogishe schule" som kom til Norge som Helsepedagogiske skoler.
Pr idag er det 3 godkjente skoler. Skolene har samme pedagogiske utgangspunkt som de
ordinære steinerskolene, men er steinerskolenes svar på "spesialpedagogikk".
Vidarpedagogikken som er omtalt i denne masterthesis er godt innenfor rammen av denne
helsepedagogiske impulsen, men er også et initiativ for å fornye denne.
Camphill landsbyene i Norge er også en fasett av den samme impulsen, men har sitt virke
blant voksne mennesker som trenger livslang tilrettelagt bo og arbeidssituasjon. Det finnes 8
slike landsbyer i Norge i dag.

Vidarpedagogikken som metode
I det overstående har jeg beskrevet
Steinerpedagogikken slik den oppsto i Nord
Europa og hvordan den ganske raskt ble etablert i
Norge. Jeg har også beskrevet den
helsepedagogiske grenen som parallelt ble dannet
og som er broen over til Vidarskole-etableringen
og vidarpedagogikken. Ikke bare Rudolf Steiner har vært impulsgiver til dette. Idéer fra
mange aktive pedagoger i nåtiden har gitt sine tanker og erfaringer inn i vidarpedagogikken
og jeg synes at de skal nevnes her.
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Jeg står helt klart innenfor en 100 årig tradisjon og jeg synes det viktig å vise røttene til
initiativene mine der. For å forstå dette behøver jeg å situere min praksis og se den i et
overordnet perspektiv.

Begrepet "Vidarpedagogikken" er som nevnt i innledningen, en nyskapning. Navnet Vidar er
blitt brukt av mange Steinerskoler ut i fra Guden Vidars virke i den Norrøne mytologien. Han
er den som setter sin skosåle i gapet på Fenrisulven og stanser dennes herjinger. Skosålen er
laget av det læret som spares ved at alle skomakere er nøye med sjablongen når de skjærer
læret. Jo større nøyaktighet, jo større blir Vidars såle til Dommedag. Denne relasjonen til
faglig dyktighet og nøysomhet, er grunnlaget for å knytte navnet til denne helsepedagogiske
impulsen som har fotfeste i det kunstneriske/praktiske i håndverkstradisjoner.

Den faglig teoretiske bagrunnen til å starte med Vidarpedagogikk, var selvfølgelig
Waldorfskole idéen i seg selv, men også de nyvinninger som var gjort i nevrologisk/biologisk
forskning om hjernen. En av de toneangivende på dette feltet som har hatt stor betydning for
steinerskolene er hjerneforsker Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi ved
Helsingfors Universitet. (Bergström 1991) Han forsker på de nevrologisk forutsetningene
hjernen har for å tilegne og bearbeide kunnskap. Noe av den forskning han kommer fram ser
ut til å være i samsvar med Rudolf Steiners hypoteser, og bekrefter bl.a. tanken om å legge
stor vekt på sansemessige og kroppslige erfaringer i tidlig barndom og ungdom, og at disse er
en uomgåelig forutsetning for en sunn kognitiv og emosjonell utvikling i skoletiden.

En annen impulsgiver til Vidarpedagogikken er Professor Roar Bjørkvold, som i boken "Det
Musiske Menneske" (Bjørkvold 2007) aksentuerer behovet for musikk, rytme og lek og kunst.
Ikke som et krydder i livet, men som forutsetning for livet og utviklingen av mennesket. Roar
Bjørkvold er personlig kjent med Frank Wilson som har skrevet den her omtalte boken “The
Hand” og Bjørkvold sin forskning om musikk, bevegelse og barndom er en del av det
teoretiske bakgrunnsmaterialet Wilson bruker i sin bok.
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Autentisk, syntetisk og virtuell læring.
Båtbyggeren og historikeren Jon Godal som i en årrekke
har arbeidet i tilknytning til gamle båtbyggertradisjoner,
har kalt faget for "håndbåren kunnskap". Båtbyggerne
hadde ingen teoretisk konstruksjon rundt kunnskapen
om å bygge båter, knapt nok verbale. Jon Godal beskrev
i et foredrag jeg overvar, hvordan den tause håndbårne
kunnskapen rådet mellom lærling og mester. En mester
som på spørsmål om hvorfor det skulle være sånn, gav det lakoniske svaret "sånn er det..."

I samme foredraget brakte han fram begrepet "Autentisk læring" som et beskrivende uttrykk
for den type kunnskapsoverføring. "Autentisk" læring beskriver hvordan læring foregår i en
situasjon hvor det utføres reelt arbeid og ikke en "syntetisk" læresituasjon hvor læring
rekonstrueres i en øvingssituasjon i et klasserom. Man kunne være fristet til å knytte et tredje
begrep til dette, nemlig "virtuell" læring. Læring som foregår ved bruk av digitale verktøy,
hvor eleven tolker dataskjermens subvirkelighet av lys og farger om til forståelig symboler og
uttrykk, som senere skal forstås og brukes i en reell arbeidssituasjon.
____
Disse idéene knytter jeg nært sammen med den inndeling som Rudolf Steiner gjør i et
foredrag i desember 1924, og jeg vi referere noen vesentlige avsnitt av det ut fra den
begrunnelse at dette foredraget er det som jeg har hentet grunnprinsippene i
vidarpedagogikken fra:

Rudolf Steiner: om de 3 hukommelser
Et viktig element i utviklingen av vidarpedagogikken er at Rudolf Steiner (Rudolf Steiner
1997) peker på at hukommelse ikke er en ting, men tre områder av ulik karakter. Han
beskriver at menneskene i evolusjonens løp har ervervet seg hukommelsen gjennom tre
evolusjons stadier, og denne forståelsen kan man anvende i forståelsen av i barnets utvikling:
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"[ - ]The migration of the Atlantean peoples to Asia marks the transition from
localised memory to rhythmic memory, which latter finds its completion in the
spiritual life of Asia. The colonisation of Greece marks the transition from
rhythmic memory to temporal memory - the memory that we still carry within us
to-day.
l. Localised Memory.
2. Rhythmic Memory.
3. Temporal Memory.
And within this evolution of memory lies the whole development of civilisation
between the Atlantean catastrophe and the rise of Greece,-all that resounds to us
from ancient Asia" [ - ]"
(Rudolf Steiner 1997, Side 19)

Steiner kommer her med 3 strategier for å arbeide med hukommelsen. Vi vet at i
arbeidet med dyslexi så har man ulike strategier og minnestyper som man øver elevene i
(http://webster.hibo.no/alu/norsk2/f4/chrielis/_5.htm), og at disse representerer visse
strukturer i hjernen. Steiner kategoriserer annerledes, men peker i dette på noe som det
skal gå nesten hundre år før man har innarbeidet metoder for i den almene
pedagogikken. Han går videre i sin beskrivelse og viser hvordan de tre ulike
hukommelsene også gir oss relasjon til begrepet tid:

"[ - ] "We have already had to draw attention to the fact that during the time
between the Atlantean catastrophe and the Greek period, great changes took place
in regard to man's power of memory and also in regard to the social life of
humanity. A memory such as we have to-day-the temporal memory, by means of
which we can take ourselves back in time-was not in existence in this third PostAtlantean period; man had then, as we have described in an earlier lecture, a
memory that was linked to rhythmic experience. And we have seen how this
rhythmic memory proceeded from a still earlier memory that was particularly
strong in the Atlantean period, namely, the localised memory, where man only
bore within him a consciousness of the present, but used all manner of things
which he found in the external world or which he himself set there, as memorials
by means of which he put himself into relationship with the past ; and not alone
with his own personal past, but with the past of humanity in general."
(Rudolf Steiner 1997, side 38)
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Det første området er den sanserelaterte hukommelsen. Kroppens evne til å huske bevegelser
og sansepåvirkninger. En form for fysisk hukommelse omtrent som å lære å sykle. Når du har
syklet en stund er det "ryggraden" som overtar, og du tenker ikke lenger over hva du gjør når
du utfører en handling. Dette var den første hukommelse menneskene anvendte sier Steiner.
Man kan si at det er en 100% hukommelse. Noe som man kan ane virkningene av idet et
molekyl av et duftstoff treffer vår lukteorgan og strålende bilder fra barndommens opplevelser
strømmer opp i oss. Alle har vel opplevd slike dufthukommelser.
Den andre formen for hukommelse som menneskeheten iflg. Steiner tilegnet seg, var den
rytmiske hukommelsen. Den er lett å illustrere hvis du spør en person om hva som er 5. vers i
fedrelandssangen. Det vet han sjeldent før han har begynt på første verset og sunget seg ned
til det 5. At dette er en sterkt pedagogisk virkemiddel, skjønner man når man vet at f.eks.
muslimer lærer seg Koranen utenat ved å rugge seg inn i rytmen. Eller når vi i visse
klassetrinn på steinerskolen lærer oss hele Terje Vigen utenat. Ofte er dette kunnskap som
ikke glemmes, og som sitter for livet. Gamle mennesker husker jo ofte alle sine barndoms
sanger og vers selv om den rasjonelle hukommelsen forlengst er borte som følge av demens.

Den tredje hukommelsen kaller Steiner for den logiske hukommelse. Det er en hukommelse
som har et kausalt forløp. Du skal huske å kjøpe brød fordi du skal ha frokostgjester neste
morgen osv. Steiner kaller denne kunnskapen for evolusjonens nyeste, og dermed svakest
utviklede hukommelse. Den setter oss inn i en tidsoppfattelse, og forbinder oss med fortiden.
(Det blir et paradoks at denne formen for hukommelse er den som anvendes mest i dagens
skolesystem.)
Har vi muligheten til å verifisere denne påstanden fra Steiner om den tredelte hukommelse?
Ikke ut i fra annet enn man kan igjenkjenne de elementene han snakker om i en pedagogisk
hverdag. Har man arbeidet med barn, vet man godt at det går an å lære uante mengder med
vers og sanger om det gjøres i et rytmisk forløp. Vi erfarer også at om du kobler bevegelse til
læreprosessen, så vil det bli ennå lettere for barnet. Steiners tredelte hukommelse hypotese,
kan også i en viss grad være i overensstemmelse med den inndelingen av hjernen som gjøres
av hjerneforskere; hjernestammen (Reptilhjernen), Limisk system og Cortex. (Bruknapp
2000)
Skulle man driste seg til å forsøke, så måtte det vel være at den fysiske hukommelsen var en
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del av hjernestammens egenskaper, og den rytmiske hukommelsen knyttet til det limbiske
system, og den kausale hukommelsen til cortexfunksjonene. Jeg anser det ikke som en del av
denne oppgave å fordype dette stoffet, til det er min kompetanse på området alt for svak, men
nøyer meg med å si at min erfaring tyder på at Steiners tredelte hukommelse er vel anvendbar
som metode i pedagogisk praksis, og har en lang tradisjon både i Waldorfpedagogikken og
den ordinære skole.
Vi inisierte en pedagogikk som hadde i seg at alle de 3 hukommelses elementene, og også de
12 sansene sansene som Steiner beskriver, skulle ha næring. Neste avsnitt vil jeg beskrive den
fenomenologiske metode som blir brukt i waldorfpedagogikken, og som også har vært sentral
i vidarpedagogikken; fra praksis til teori. Den er sentral for forståelse av det salutogenesiske
elementet i vidarpedagogikken, og jeg finner det naturlig på en kortfattet måte, å beskrive
bakgrunnen for metoden slik vi anvender den.

Goetheanisme og fenomenologi
Fenomenologi er en metode anvendt i
steinerskolene og har sin bakgrunn i Goethes
naturvitenskaplige verker. Steiner var den
personen som av Goethearkivet fikk i oppdrag å
samle og organisere Goethes naturvitenskaplige
arbeid, og i denne prosessen utviklet Steiner det
han kalte fenomenologisk metode, eller også
Goetheanisme.
Metoden har sin opprinnelse i Goethes arbeid med det han kalte "Plantenes Metamorfose".
(Goethe 2007) Ved å betrakte en plantes utvikling fra frø til ferdig plante, så mente Goethe å
se en differensieringsprosess som var slik at fulgte man den tilbake nedover mot frøprosessen,
så kunne man imaginativt forestille seg en "urplante" som en opprinnelse til artene. Heller
ikke dette er tema for oppgaven, så jeg nøyer meg med å sitere Store Norske Leksikon på nett:
"Goetheanisme, en betegnelse som først og fremst benyttes i
antroposofiske sammenhenger. Her fremstilles goetheanismen som en metode
som orienterer seg ut fra Johann Wolfgang von Goethes naturvitenskapelige
arbeider. De mest sentrale av disse arbeidene er Utkast til en fargelære (1810) der
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han polemiserer mot Newton, og Plantenes metamorfose (1790). Sentralt i
goetheanismen er den fenomenologiske beskrivelsen av fenomenene som
kvalitative helheter, dette som et supplement til vitenskapens kvantitative
tilnærming, analyser og kausalitetsforklaringer.
(Goetheanisme. (2012-02-21) I Store Norske Leksikon. Hentet fra
http://snl.no/goetheanisme Nedlastet 21.02.12 )

Det som i midlertidig er interessant er at Goethe, og senere Steiner, metodisk arbeider
fenomenologisk. Det som foregår er at fenomenet skal tale før man kommer til en
teoretiserings eller konklusjonsprosess. For tidlig å gå inn med forklaringer og teorier og
konsepter i en prosess, gir fastlåste tankesett og hindrer ny viten. I Steinerskolens praksis
uttrykker dette seg ikke minst i fysikkundervisningen, der man søker å føre elevene i mot et
naturfenomen. Eleven lærer å betrakte og se selve fenomenet i fra mange synsvinkler og
gradvis komme til en erkjennelse av fenomenet i seg selv. Når en slik tilnærming har foregått,
prøver man å komme til en forklaring der kjente løsninger og teorier ikke blir kastet fram for
tidlig. Gradvis ut i fra elevens erkjennelse av fenomenet, så kommer man fram til en
forståelse, for så å sammenligne den med kjente naturlover og hypoteser. Dette fører til at
sanseopplevelsen og praksisen står sterkt i steinerskolen. Fenomenologien betyr også at man
bruker mange tilnærmelser til et fenomen. Det kan være musikalsk, malerisk, poetisk osv. , og
gjør at man bruker et vidt fagspekter til å belyse et fenomen.
Et ofte brukt eksempel er at man i steinerskolen ikke spør eleven om "hva er 2 + 2?" Det gir
eleven ingen andre muligheter enn å svare 4. Heller spør vi eleven "hva kan 4 være?" I stedet
for ett svar, kan da eleven komme med 1 +1 +1 +1, 16 delt på 4, 6 minus 2. osv.

Oppsummering av kapittelet
Hensikten med dette kapittelet var å beskrive en metodisk overbygning om initiativet slik at
det kan plasseres inn i en ramme hvor det er mulig å analysere og plassere den i relasjon til
det som er oppgavens kjernespørsmål “ Hva var i denne sammenheng håndverkets oppgave”.
Derfor har jeg i denne delen av oppgaven først beskrevet ut fra min egen stemme det arbeidet
som førte til dannelsen av Vidarskolen.
Jeg beskriver først personlig og engasjert hva jeg opplevde og gjorde. Videre beskriver jeg
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ikke bare min egen subjektive bakgrunn, men også i overordnet perspektiv, de rammer som
Vidarskolen var etablert i, og den betydning som samtiden og det gjeldene lovverk hadde.
De beslektede helsepedagogiske initiativene i omgivelsene ble også nevnt, og jeg avsluttet
med å se på grunnleggende og vesentlige teoretiske inspirasjonskilder som var fundamentet
for den metoden vi utviklet. Jeg håper at man gjennom dette kan se konturene av en praktisk
basert metode som intuitivt henter fram det genuine ved håndverkets helbredende kvaliteter,
og skaper et nytt fundament for ungdom med lære og tilpasningsvansker. I diskusjonen vil jeg
prøve gripe tak i dette elementet og relatere det til forskning på temaet og spørre om den
salutogensiske metode kan inkludere et sterkere fokus på håndverkets plass i rehabilitering og
omsorg.
I neste kapittel vil jeg derfor også prøve å høre på stemmen til noen elever som har gått på
Vidarskolen, og som i salutogenesisk tradisjon har klart å rehabilitere seg og finne sin plass i
samfunn, familie og arbeidsliv. Jeg velger ut, i tråd med Antonovsky, de som har hatt en klar
salutogenesisk utvikling. De er derfor ikke et representativt utvalg, men de er representative i
den forstand at de er i stand til kvalitativt å verbalisere innsikt i vesentlige opplevelser. Ikke
alle våre elever ville ha klart det.

I tidligere uformelle samlinger med tidligere elever, har vi allikevel i stor grad fått lignende
tilbakemeldinger uten at vi har dokumentert dette i noen form for undersøkelse. Det er heller
ikke denne oppgavens intensjon, i stedet vektlegger jeg at målet å utvikle et teoretisk
rammeverk rundt vidarpedagogikken, og den salutogenesiske modellen ser ut til å være godt
egnet til det.
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4.3 Elevintervjuene
I denne delen av oppgaven er det elevenes stemme som skal fram. Jeg tok kontakt med 3
elever som nå var blitt voksne, og som hadde kommet til Vidarskolen etter en traumatisk
situasjon på den ordinære skolen. Hensikten var å finne kvalitative nyanser i deres opplevelser
og møtet med vidarpedagogikken som kunne understøtte spørsmålstillingen min.
Erfaringer fra en alternativ skolehverdag: intervjuer med tre tidligere elever.
Svarene fra de tidligere elevene, bærer jo preg av å møte personer som man har skapt sterke
relasjoner sammen med. Det preger svarene og som lærer er det jo rørende å få en slik
tilbakemelding, men når det er sagt, så må man med nøkternhet gå igjennom stoffet for å lete
etter utsagn som støtter mine hypoteser. Dette vil jeg gjøre i drøftingsdelen.
Jeg velger å ha svarene her og ikke i et vedlegg, da jeg mener at svarene gir god innsikt i hva
som betyr mye for en ungdom, og at de belyser sentrale sider ved både salutogenese og
resiliens. Svarene er ikke ortografisk rettet, men framstår slik de kom. Det som kan føre til
identifisering er sladdet.
Skjema (vedlegg 1) med svar fra informant 1, 2 og 3:
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1. HVA VAR DET SOM FØRTE TIL AT DU SØKTE?
Hva var din situasjon før du begynte på Vidarskolen? Fortell kort om din
skolesituasjon. Var noe bra, var det noe som ikke fungerte?
Informant 1:
Jeg hadde netopp blitt ferdig med barneskolen og gruet meg til å begynne på
ungdomskolen. Igjennom hele barneskolen hadde jeg slitt med ADHD, lese og
skrivevansker. Jeg ble også mobbet en del og selvtilliten min var svært dårlig. Jeg
følte meg dum og annerledes, jeg hadde ingen likheter med noen andre på min
alder følte jeg.
Jeg var mye alene, men jeg ble venner med andre på min alder som også ble
mobbet. Jeg fikk krefter av de og mine foreldre til å komme meg igjennom
depresjon som jeg slet med.

Informant 2:
Jeg hadde begynt på R-----------g ungdomsskole for ca 6mnd siden. Jeg taklet
dette veldig dårlig. Følte at vi ble behandlet som en masse, ikke som individer…
Det var liten tid til å spise, noe som gjorde hele situasjonen rundt måltidet
stressartet. Mange av jentene slet med spiseforstyrrelser. Det var et generelt meget
hardt miljø på skolen, og det gjaldt å være kuuul for ikke å bli hunset med. Lite
inspektører hadde ingen oversikt over hva som skjedde i friminutter. Lærere
fokuserte veldig mye på det som ikke var bra nok i fag, og ga kun et lite kjølig
«klapp» på skulderen for det som var bra. Jeg ble fryktelig deprimert av denne
skolen og forholdene rundt den, og ville ikke være en del av en slik verden. Etter
forsøk på å ta mitt eget liv havnet jeg på H------------n institusjon, hvor min
autoritetsangst og samfunnsfrykt ble næret. Resultatet ble en ekstrem aggresjon
mot alle som skulle bestemme noe over meg, da jeg oppfattet alle voksenpersoner
som ukompetente i sin behandling av barn og unge og staten, med loven i hånd,
som en direkte overgriper. Ingen lyttet til meg, ingen trodde på meg og ingen
forsto smerten av å se hvor grusom verden kan være.

Hva var det som førte til at du/dere søkte til Vidarskolen?
Informant 1.
Foreldrene mine var bekymret og ville ikke at jeg skulle gå igjennom hele
ungdomskolen på samme måte som barneskolen. De ville finne en skole som
kunne ta vare på meg og følge meg opp.
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De fant Vidarskolen som viste seg å være mere enn hva jeg trengte!

Informant 2.
Det var mamma og pappa som søkte andre veier da de forsto at jeg kom til å
droppe helt ut av skolen hvis de ikke foretok seg noe snarest. De håpet at et annet
og mindre miljø kunne gjøre meg godt, og at fokus på de nære ting som håndverk
og god tid til måltider laget av ekte råvarer ville gi meg noe positivt å bygge på.

Informant 3.
Det som fikk meg til å begynne på Vidarskolen var at jeg hadde hørt fra en jeg
kjent godt, om at det fantes en skole her i Trheim som var en skole som var
tilrettelagt for mere enn bare teori, mere praktiske oppgaver, være mye ute i skog
å mark å det tengte jeg var noe for meg, jeg fikk hjelp av mine foreldre å søke på
Vidarskolen, å jeg angrer ikke noe på at jeg tok det valget :-) jeg har lært
ubeskrivelig mye på å være elev på deres skole, det forandret rett å slett hele livet
mitt, jeg fikk nye venner å jeg fikk muligheten til å være MEG igjen :-) så alt i alt,
har jeg hatt ett kjempe inntrykk av Vidarskolen,
mvh NN

2. VIKTIGE HENDELSER FOR DEG?
Hvordan var ditt første møte med Vidarskolen. Hvem tok i mot deg og
hvordan var overgangen?
Informant1.
Jeg husker at jeg ble tatt i mot av alle som var der, alle elevene og alle lærerene
ville bli kjent med meg. Det føltes ikke som en skole, det var som å være hjemme
sammen en stor familie.
Overgangen fra vanlig skole og over til Vidarskolen var lett, det var som en
enorm lettelse for meg. Jeg ble lykkelig på kort tid og bare gledet meg til å
komme i gang.
Jeg fikk endelig bruke egenskapene mine, være meg selv, lære på mitt tempo,
bygget opp en sterk selvtillit, og fikk et helt nytt syn på livet.
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Informant 2
Mitt første møte med vidarskolen var også vendepunktet i mitt liv! Veien skulle
bli lang, men her ble spiren sådd til alt jeg jobber og brenner for i dag. Jeg møtte
mennesker med tid, mennesker med ekte og nære verdier og mennesker som så
meg. To fantastiske mennesker tok meg faktisk inn i sitt hjem, og ikke et hvilket
som helst hjem heller: Gamle ,deilige hus som for meg utstrålte varme og ro. En
annen tid der ikke alt skulle gå så forbanna fort! Det var en hund der, som var så
fantastisk og som ble min beste venn. Det var lange måltider med hjemmebakte
rundstykker. Det var musikk, ekte musikk, som vi lagde selv. Jeg fikk lage
smykker i tinn, og sakte fikk jeg tilbake troen på…meg selv, på mennesket og på
livet.
Jeg var så sliten ,såret og skadeskutt…men her kunne endelig sjelen få litt ro.

Husker du hva du gjorde den første tiden på Vidarskolen?
Informant 1.
Den første tiden brukte jeg til å komme meg opp på beina og finne meg selv etter
allt jeg hadde vært igjennom. Jeg fikk mange nye venner og jeg lærte at de
egenskapene jeg hadde var viktig og at jeg skulle bruke dem hele livet.

Informant 2.
Jeg var nok mye sint, og også sliten og negativ til alt som het almennfag. Men jeg
lærte å spille litt gitar, jeg lærte å bake og jeg lærte å lage smykker og små figurer
i tinn. Jeg lærte ansvar for en hund. Men for meg var det viktigste: Jeg lærte at jeg
var noe verd som enkeltindivid!

Hva betydde menneskene på Vidarskolen for deg i den tiden du var der og
fram til i dag. Er det spesielle egenskaper du vil framheve som positivt. Er
det noe som kan bli bedre?
Informant 1.
Både lærerene og elevene på Vidarskolen betydde svært mye for meg, de er
grunnen til at jeg har kommet meg så langt som i dag! Jeg har fortsat kontakt med
flere av de og jeg har mange venner som vil være med meg resten av livet etter
Vidarskolen.
Styrken, selvtilliten, og kunskapen jeg fikk vil jeg alltid ha med meg og den vil
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gjøre det mulig å bekjempe allt jeg kan møte på i livet!
Jeg er evig takknemlig!

Informant 2.
Menneskene for meg betydde endringen for hvordan jeg ser mennesket. De
kjempet for det de trodde på, og de trodde på mennesket. På skakkjørt ungdom
som ga faen og ikke ville noen ting. De trodde på at det finnes gode sider i alle.
Det jeg skjønner i dag er at de trodde på positiv forsterking, at hvis du gir et
menneske mulighet til å gjøre noe hun/han liker og så roser dette, vil de få lyst til
å gjøre mer. For meg er minnet om vidarskolen udelt positivt, og det beste
skoleminnet jeg har…I en tid som var en av de vondeste i livet mitt. Dere ga meg
tålmodighet, ro, tillit og tro! En evig takk til dere begge!

3. DE PRAKTISKE FAGENES BETYDNING.

Hvordan var fordelingen mellom teoretiske fagene og de praktiske fagene?
Om du husker, skriv om hva som sitter igjen av følelse etter undervisningen
du fikk.
Informant1.
Det var ikke så mye teori, jeg fikk heller teori i mindre doser som jeg klarte å få
med meg.
Det var mest håndverk av alle ulike slag, og jeg fikk bruke kreativiteten og utvikle
det jeg kunne best.

Informant 2.
Jeg var nok et spesielt tilfelle der, da jeg ikke hadde mye teoretiske fag. Det hadde
rett og slett ikke gått med meg…Jeg husker at vi ble enige om at det viktigste var
at jeg møtte opp hver morgen, og det var tøft nok for meg… Du kan egentlig si at
vidarskolen reddet meg fra flere år på institusjon, og der hadde det i hvert fall ikke
blitt noen skolegang. Jeg lærte grunnverdier, medmenneskelighet og spiren til den
økologiske(i denne betydning:helhetlige) tankegang.
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Føler du at fagene praktisk og teoretisk har betydd noe for deg både i tiden
du gikk der og i tiden frem til idag? Hva vil du vektlegge som vesentlig
undervisning?
Informant1.
Jeg føler at jeg fikk det jeg trengte slik at jeg kunne fortsette slik som alle andre
på min alder.
Hadde jeg ikke gått på vidarskolen, ville jeg sikkert ha sporet helt av og blitt
hengende etter helt fram til i dag.

Informant 2.
Alt hva jeg har skrevet tidligere.

Fikk du den undervisningen du følte du trengte? Beskriv hvordan du fikk de
teorifagene og de praktiske fagene du følte du trengte. For mye, for lite,
passe?
Informant 1.
Jeg synes vi fikk frihet til å velge dette litt selv, lærerene var svært dyktige til å
forstå når det var nåkk og når det var på tide å gjøre noe annet.
Jeg føler at jeg fikk passe med alltsammen slik som jeg trengte.

Informant 2.
Jeg fikk akkurat det jeg trengte I min situasjon!

4. HVA VAR VIKTIGST VED SKOLEN ?
Merk tallene med rødt i en skala mellom 1 -10 for hva som var viktigst med
skolen:
(1 for at det ikke var så viktig. 10 for at det var veldig viktig )
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Informant 1.
Lærerene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medelevene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omgivelsene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Håndverket:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skolemåltidet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teorifagene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At skolen var liten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At det ble forsøkt arbeidet kunstnerisk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
At praktiske fag og teori var en enhet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lærernes styrke i det teoretisk faglige: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lærernes styrke i det praktisk faglige: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informant 2.
Lærerene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medelevene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omgivelsene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Håndverket:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skolemåltidet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teorifagene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At skolen var liten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At det ble forsøkt arbeidet kunstnerisk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
At praktiske fag og teori var en enhet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lærernes styrke i det teoretisk faglige: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lærernes styrke i det praktisk faglige: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informant 3. Blank
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Hva var det aller viktigste ved Vidarskolen som har betydd mye for deg i
ettertiden?
Informant 1.
Det viktigste er at jeg lærte å akseptere meg selv og fårstå at det er flott at alle
menesker er forkjellige. Ta vare på de sterkeste sidene jeg har og være stolt over
den jeg selv er. Det som sikkert har betydd aller mest er at jeg fikk så sterk
selvtillit at jeg tørr å ta sjanser i livet som har gjort at jeg har komme meg så langt
som jeg har gjort hittil.

Informant 2.
Det å få se at det finnes et bedre alternativ til grunnskolen. Det å se at uansett hvor
mørkt livet kan være så finnes det utveier. Det å lære at med håndverk,kunst,
sang, ekte mat,tid ,medmenneskelighet, natur,landbruk og dyr tror jeg mang en
sønderknust sjel kan leges og bli hel igjen!
ANDRE KOMMENTARER:

Informant 1.
(blank)

Informant 2.
Takk Kjell-helge og Kristin! Veien har vært lang, men jeg er hel,jeg har tro og jeg
gleder meg over livet! Jeg har endelig en utdanning, som jeg elsker og brenner
for(den vil nok ikke gjøre meg rik,men det var heller aldri målet…),jeg har vakre
barn og en fantastisk samboer å dele gleder og sorger med! En dag, når jeg
endelig har gården min, så skal også jeg ta imot unge som har det vondt. Låne bort
en hest og en hund, lære dem om jord og om planter, ha tid til de gode pratene…
og frøet ble sådd hos dere. Dere vil alltid ha en plass i mitt hjerte. Med all
kjærlighet:NN.

Informant 3 (blank)
Skjema slutt.
I drøftingskapittelet vil jeg gå nærmere inn på disse svarene og prøve å klassifisere dem ut at
fra de kategoriene som Antonovsky bruker i KASAM konseptet.
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4.4 Lærerintervjuene.
Som nevnt over ble intervjuene gjort i en tidligere oppgave på masterstudiet, og jeg nøyer
meg med å referere til denne da hele oppgaven går ut over rammene for denne
masteroppgaven. Intervjuene ble gjennomført som en spørreundersøkelse hvor skolene,
representert ved de som hadde tatt del i prosjektet, ble bedt om å besvare en rekke spørsmål
om gjennomføringen. Jeg finner det mest formålstjenelig her å bare presentere min
konklusjonen for å gi et lite innblikk.
6. Conclusion
“A Model of Teacher Training or Medieval Fun in the Schoolyard?”
The answer is probably “both!” Doing a lemniscate walk in my intension with the
project tentative trying to us Torbert’s method of Action Inquire (2001 and 2008),
with Andersons Autoethnography (2006) as theoretical fundament, I found that
the project was successful as a method, and with several options to improve the
results. Three of them are very important:
1. Pre-communicate the project well before you come.
2. Communicate well while you are in work.
3. Do a proper “follow up” communication when finishing the project.
The need for not only formal competence, but also real competence in the
Waldorf schools is significant. There are many well experienced “artists” in the
Waldorf schools, and creating project like “Ilmarinen” is one way of bringing the
traditions to new generations of Waldorf teachers.
In this assignment my main intention was to see how I managed to communicate
the ideas, and according to my findings I can conclude with a yes, but with many
option to improve the method in the future.
As a conclusion I can say that I reached many of my goals in the project and did
an important research in alternative pedagogic. One important finding is that the
project as a teacher training method is challenging. I realized that despite my
planning and project description, a Waldorfschool organism is more complex and
unpredictable than I thought. As a musician I know how to improvise and that was
the solution many times.
It´s called “The Art of Teaching”

Nåja…
Selve den frie svardelen fra lærerintervjuene er det som har mest interesse her, og derfor vil
jeg i drøftingsdelen ta de inn i sin helhet på side 87 og 88.
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5. Drøfting.

5.1 Drøfting av teoriene
I denne drøftingen vil jeg prøve å påvise hvordan elementene i teorikapittelet har relasjon til
det ideologiske grunnlaget som ligger til grunn for Vidarpedagogikken, og i hvilken grad
denne relevans kan videreføre og utvikle det. Vidarpedagogikken er et ektefødt barn av
Waldorfpedagogikken, og det er nærliggende å foreta en sammenligning av den eksterne
forskning på pedagogikk, og det ideologiske grunnlaget for arbeidet i en steinerskole.
Vi kan begynne med Antonovsky's salutogeneseforskning og hans begrep KASAM (Sense of
Coherence), og se i hvilken grad den berører den praksis og teori vi hadde i vårt prosjekt.

Drøfting av Salutogenese
I Aron Antonovsky's litteratur (Antonovsky 2005 og Antonovsky 1979) som jeg har
gjennomgått, er de psykolsosiale relasjonene JEG/DU og JEG/VI, av stor betydning,
Antonovsky har i mindre grad behandlet JEG/DET relasjonene. Med JEG/DET mener jeg
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relasjonene til et fag, en ferdighet, en evne (skill på eng.), en selvsmidd kniv, et instrument
osv. Også uformell kompetanse som hobby og interesse, hører til denne begrepsrammen. Det
kan også utvides til å se på den relasjon et menneske utvikler til naturen, kulturen og miljøet.

JEG/DU og JEG/VI relasjonen er ut fra sin karakter det som er vanskelig for ungdom med
behov for tilrettelagt undervisning. F.eks barn med Aspergers syndrom og med ADHD. Disse
diagnosene stilles hovedsaklig på grunnlag av personens psykososiale relasjonsvansker.
Leser man Antonovsky med dette for øye, og også den forskning som nå er kommet om de
praktiske fagenes viktighet, så kan man vel med rimelig sikkerhet si at JEG /DET relasjonen i
tiden etter 1945 og opp igjennom det forrige århundre, ikke er utredet i samme grad som de
psykososial relasjonene, verken av Antonovsky eller andre, med unntak av noen få. Den som i
størst grad har lagt vekt på JEG/DET relasjonen er vel sannsynligvis John Dewey, med sitt
kjente slagord ”Learning by doing”. (Andersen 2012) skapte en reformpedagogikk hvor
praktiske ferdigheter dannet rammen om all innlæring. (Dewey sa egentlig "Learn to know by
doing, and to do by knowing")

Jeg vil her stille spørsmål om denne JEG/DET relasjonen er et viktig element for å støtte den
vanskelige JEG/DU relasjonen med noe som er mere håndterlig for ungdommer med slike
diagnoser, og som man kan finne i den JEG/DET relasjonen som godt håndverk kan skape.

Salutogenese og resiliens kan enkelt sagt defineres som en form for rehabiliteringsdyktighet,
og tilgangen disse menneskene har til de salutogenesiske ressursene med den nåværende
definisjonen av begrepet, er derfor begrenset hvis man bruker en klassisk forståelse av
begrepet. Målet er derfor å lete etter en sammenheng mellom en bedret JEG/DET relasjon, og
psykososial helse slik de defineres innen begrepene. salutogenese og resiliens. Med
oppfordringen fra Antonovsky (Antonovsky 2005) om å videreutvikle salutogenese gjennom
forskning, så er det viktig å stille spørsmål om at man kan utvide forståelsen av salutogenese
til kanskje å omfatte JEG/DET relasjonen i kunst, håndverk og praktiske ferdigheter.

Om enn ikke i likeverdig grad som de psykososiale relasjonene, så kan de praktiske fagene
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underbygge og støtte et godt selvbilde og dermed de mellommenneskelige relasjonene.
Forståelighet, Meningsfullhet og Håndterbarhet
Dette var Antonovsky's hovedteser og som er innebygget i hans begrep KASAM (Känsla av
Sammanhang) Begrepet er den fra svenske oversettelse av boken, ("Sense of Coherence" blir
brukt i den engelske.)
Forståelighet er graden av innsikt i en livssituasjon, og relaterer til de kognitive og
intellektuelle innsiktene man kan ha, og som bidrar til utnyttelse av rasjonelle og analytiske
virkemidler i en krise.
Meningsfullhet er å ha en relasjon til sin livssituasjon hvor man kan forbinde sin hverdag til et
område hvor man kan ha emosjonell kontroll og oppleve det som styrkende, om enn ikke
meningsfullt i ordets beste forstand, men en underliggende tro på at noe etter hvert vil falle på
plass og gi mening i en videre forstand. En gudstro, et håp om gjenforening, et løfte som er
gitt, osv.
Håndterbarhet er å kunne finne virkemidler som hjelper en til å bringe noe videre. Enten
strategier for å klare å dempe en plagsom hverdag, eller at man kan finne strategier til å holde
ut i påvente av en ønsket endring.
Samlet blir disse begrepene til KASAM. (Känsla av sammanheng) (Antonovsky 2005)
I denne sammenhengen er det interessant å legge merke til at de tre begrepene fra Antonovsky
kan sies å være i stor grad identisk med de 3 hovedbegrepene som Steiner bygger sin
pedagogiske praksis på Tanke, Følelse og Vilje. (Steiner 1978) Et gjennomgående tema i
Steiners pedagogiske verker er at menneskets tredeling i Tanke Følelse og Vilje er grunnlaget
for all virksomhet i en steinerskole. Helt inn i den organiske strukturen av mennesket følger
Steiner disse tre elementene i hodeområdet, hjerte/lunge/rytmisk system og lemmemennesket.
Han gjør dem til et overordnet prinsipp, og peker på at også samfunnet er ordnet etter samme
prinsippet med åndsliv, rettsliv og næringsliv. Som historisk perspektiv peker han på den
franske revolusjonens tre hovedbegreper: Frihet Likhet og Broderskap som et element av det
samme. Det er som om han sier at der mennesket ytrer seg, der kommer denne tredelingen
tilsyne.
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I språkets hovedordklasser: substantiv, adjektiv og verb; i musikkens melodi, harmonikk og
rytme; i maleriets linjer, fargeklang, og tekstur. Det finnes en rekke med slike eksempler.
(Steiner 1978)
At begrepet KASAM har et tilsvarende innhold, faller det for en steinerpedagog derfor lett å
akseptere. En hverdag på steinerskolen organiseres også etter dette prinsippet og man starter
dagen i en fordypning i teorifagene, går videre med estetiske fag og avslutter dagen med mer
praktiske og viljesmessige fag. Med andre ord en form for forståelighet, meningsfullhet og
håndterbarhet. For elevene har dette vist seg å være en god organisk struktur som gir riktig
progresjon og passer med det våkenhetsbildet som barna har i døgnrytmen.
Antonovsky's tre prinsipper Forståelighet, Meningsfullhet og Håndterbarhet, korrelerer derfor
i stor grad med disse arbeidsprinsippene i Waldorfpedagogikken, og jeg finner grunn til å
sammenstille hans forskningsresultater, med den 100 årige praksis som Steinerskolene har.

Dr. Michaela Gloeckler (Gloeckler 2011) går videre i denne sammenstillingen av det
Salutogenesiske prinsippet til Antonovsky, og Steiners syn på helse. Hun viser til Antonovsky
(Antonovsky 1987 s. 70) om den betydning "En inneboende mänsklig benägenhet for rytmisk
aktivitet" og "synlig repetetiva beteenden" har i forhold til helse hos barn. På samme side
beskriver Antonovsky også at "" rituellt handlande [möjliggör] en tillfredtällande
handtering" av en kris"
Med andre ord sier Antonovsky at det rytmiske er av
sterk betydning for barns helse, og viser slik et
slektskap til Waldorfpedagogikken som sterkt
aksentuerer det rytmiske både som et helende
prinsipp, men også som et utbalanserende element
mellom to tilstander av ubalanse. Dette blir også
aksentuert av dr. Arne Enge som i sin artikkel
skriver om Antroposofiens dualistiske helsebilde
som en ubalanse som utlignes av et tredje
mellomliggende elementet; det rytmiske elementet.
(Arne Enge 2011)
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Historisk er dette identisk med Alkymiens tre elementer med Sal, Mercur og Sulfur, hvor det
mercuriale elementet er det utbalanserende. (http://hermetisme-gnosis02.blogspot.com/
Nedlastet 13.mars 2012)
Patogenesens problem blir, iflg. Dr. Arne Enge og Michaela Gloeckler, i en slik sammenheng
et mer statisk helsesyn hvor fraværet av sykdom blir definert som helse. Skulle man fristes av
en direkte sammenligning med en patogenesisk forståelse av pedagogikk, så skulle
skoleproblemer skyldes fravær av pedagogikk, og det ville være en uhensiktsmessig
forenkling som vanskeliggjør en definisjon av god pedagogikk.
Det Salutogenesiske prinsippet til Antonovsky har derfor i relasjon til Steiner en
utviklingsmulighet innebygd, og det rytmiske prinsippet blir således et harmoniserende og
utbalanserende element; "" rituellt handlande [möjliggör] en tillfredtällande handtering" av
en kris" (Antonovsky 1987 s. 70). Antonovsky og Steiner berører derfor etter min mening det
samme helseskapende prinsipp.

Antonovsky og sosiale / psykologiske relasjoner:
Finner vi JEG/DET relasjonens forhold til KASAM i Antonovsky's arbeid?
Går vi inn på de relasjonene som Antonovsky forsker på, finner vi i stor grad at det er de
sosial og psykologisk relasjonene som veier når han beskriver opplevelsen av KASAM.
I kapittel 5: "Hur känslan av sammanhang utvecklas under människans livslopp" (KASAM)
i boken Hälsans Mysterium, (Antonovsky 2005), beskriver ha hovedsaklig de sosiokulturelle
faktorene som ligger til grunn for KASAM. Relasjoner som individuell livsstil, fattigdom,
miljø og historiske komponenter, blir beskrevet ut i fra hans egen oppvekst i Midt-Østen og
sammenlignes med tilsvarende vilkår i USA. Barnets oppvekst og de rammebetingelser som
det har med følelsesmessige bindinger og stabilitet, blir sett på som viktige relasjoner. Barnets
mestring av disse relasjonene er også i all enkelhet graden av KASAM.
I følgende sitater beskriver han også selve arbeidets relasjon til KASAM.

"Beträffande människors huvudsakliga sysselsättning bör det noteras att det inte
nödvändigtvis är en fråga om inre tillfredsställelse (som intellektuella sä ofta
fokuserar pä). Man kan finna fóga glädje i sitt arbete, i hushållet, i att gå till
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skolan eller i att vara i armén. Men är man övertygad om att sysselsättningen har
en mening eftersom det är så man försörjer sin familj, värnar om sina barn,
förbereder sig för karriär eller skyddar sitt land, kan man likväl ha en stark
KASAM."
(Antonovsky 2005 s. 51)
Senere i boken sier han også:
"Känslan av meningsfullhet i arbetet har sitt ursprung i en stadigvarande
upplevelse av medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande. Detta kan betyda två
saker: Vad Frankenhaeuser (1981) kallar "glädje och stolthet i arbetet" och att
man har frihet att själv bestämma över sin situation. Om det finns glädje och
stolthet i arbetet så kommer det oavsett om man frivilligt har valt att göra det man
gör eller bara hamnat där - att finnas en känsla av att "det er mitt", att "jag vill
göra det som jag gör" Vad är det då som skapar glädje och stolthet?
När intellektuella skriver om arbete brukar de se självförverligande som den
centrala frågan. Utan att åsidosätta dess betydelse, så menar jag att den sociala
värderingen på två nivåer är viktigare för de flesta arbetande. För det första gäller
det den sociala värderingen av "verksamhetens" (yrket, industrin. fabriken) som
man blir engagerad i. En sådan värdering uttrycks i de resurser (makt, belöningar,
prestige) som samhället ger kollektivet. For det andra kan samma fråga ställas
beträffande den arbetande individen. Ju mer man upplever att den sociala
värderingen av ens arbete motsvarar ens kriterier på rättvisa, desto större chans att
man känner att "detta är Mig"
I studiet av arbetsbetingad stress brukar bestämmanderett oftast syfta på utrymmet
för den enskilda arbetarens beslutsfattande. Och den arbetare som känner att han
har möjlighet att välja uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten upplever
sannolikt också arbetet som meningsfullt. Att ha inflytande över vad man gör får
en att vilja investera energi i det. Men ofta bortser man då från de flesta arbetens
kollektiva karaktär. Att ha inflytande över vad som pågår runt omkring en är inte
mindre viktigt för meningsfullheten. Därför måste vi ställa oss frågan hur det egna
arbetet är kopplat till andras arbeten: Skapar det fristående. motstridiga.
Komplementära eller samverkande relationer med andra? "
(Antonovsky 2005 s. 152 - 153)

Også her ser vi den samme relasjonen. Arbeidets sosiale karakter aksentueres. I begynnelsen
av samme kapittelet skriver han også i en setning:
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"Som redan framgått utvecklades KASAM-begreppet inom ramen för försöken att
finna en teoretisk förklaring til hur GMR, som til exempel socialt stöd eller stark
Jag-identitet, är kopplade til hälsa"
(Antonovsky 2005 s. 129) [ GMR = Generelle Motstands-Ressurser]

Altså viser disse tre sitatene en klar stillingtagen til at de sosiokulturelle og
identitetsbetingede faktorene er de betydningsfulle. Dette betyr ikke at han sier at
arbeidsobjektet i seg selv ikke er viktig, men mer at han ikke har undersøkt relasjonen. Det er
ofte et gjennomgangstema i boken at det må forskes videre på hans arbeid, da han mener at
KASAM og salutogenese forskningen er i sin begynnelse og må utvikles videre.
Spørsmålet i denne sammenheng er om det finnes en slik relasjon til ikke bare arbeidets
sosiale karakter, men også til arbeidsobjektet og kanskje ennå videre; til objektet for den
interessesfære man har sitt engasjement i. Det kan være håndverket, naturen, interesse for dyr
eller det kan være et dypdykk i en eller annen form for hobby. Det er den JEG/DET
relasjonen som jeg er på leting etter, og som jeg mener kan være et element i tillegg til
Salutogenesens sterke sosiale og psykologiske tilknytning. Dette er noe jeg vil komme tilbake
til i drøftingen av elevintervjuene.
Det andre begrepet som er med i tittelen til min oppgave er resiliens, og er i sin karakter
beslektet med salutogenesen på den måten at de omhandler rehabiliteringsdyktighet. Jeg vil
som neste skritt prøve å drøfte dette begrepet opp mot de samme relasjonene som i
salutogenesedrøftingen.

Drøfting av resiliens
Begrepet resiliens kan belyses godt om man setter det ved siden av uttrykket resistens. Å være
resistent er å være motstandsdyktig. Det brukes gjerne i forbindelse med sykdom; at man ikke
blir angrepet av et virus, eller at en bakterie er resistent mot antibiotika og innebærer at man
er motstandsdyktig. Begrepet resiliens stammer egentlig fra metallurgi og handler om et
mediums evne til å finne tilbake til opprinnelig form etter en ytre påvirkning. Bly har som
eksempel tilnærmest null resiliens, mens herdet stål har tilnærmet hundre prosent resiliens.
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Overført på mennesker betyr dette et menneskes evne til å finne tilbake til helse etter å ha
vært utsatt for en livskrise. Begrepet brukes gjerne sammen med salutogenesen og som en del
av begrepsapparatet rundt den. Ordet har tiltross for sitt mekaniske opphav en sterkt assosiativ
karakter, og er billeddannende i form av at det gjerne beskriver prosesser som har med de
regenererende kreftene i forbindelse med salutogenesen.
Lignende bilder brukes gjerne om et strå som bøyer seg i vinden og reiser seg igjen, eller et
snøtynget tre som reiser seg etter vinteren i motsetning til det som knekker av tyngden.
Medstandskraft er ofte brukt for å beskrive prosessen og er i utgangspunktet et verdiladet
positivt ord. Av samme grunn så finner begrepet seg vel tilrette innen salutogenese. Begrepet
har en forståelig plass, og vi ser umiddelbart hva som menes med bildet og føler sympati med
det som det uttrykker; regenereringskrefter og gjenopprettelse av en ubalanse. Dette gjør det
også i slekt med de prosessene som beskrives i dr. Arne Enges artikkel om det antroposofiske
helsebegrepet med sykdom som en ubalanse som kan gjenopprettes.
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5.2 Drøfting av funn i mine erfaringer.
Hovedspørsmålet for meg i denne oppgaven er derfor om den metoden vi utviklet,
Vidarskolepedagogikken, naturlig kan sidestilles med de salutogenesiske prinsippene ,og at
den resiliens som vi observerte hos elevene kan føres tilbake til sentrale element i den
håndverksbaserte pedagogikken. Neste spørsmålet er om de tradisjonelle teoriene omkring
salutogenese i tilstrekkelig grad omfatter håndverkspedagogikken, eller er det relevant å legge
større vekt på JEG/DET elementet i denne sammenheng. Forskningen til Frank Wilson og Art
Sigman kan tyde på at dette er en farbar vei i videre pedagogisk utvikling; og jeg vil prøve å
drøfte dette. Sist i kapittelet vil jeg sette elevenes svar i relasjon til de samme spørsmål.

Vidarpedagogikken
Det som sniker seg på som et betimelig spørsmål når jeg ser den aktivitet som vi hadde da vi
sjøsatte vårt prosjekt, er: Var det "oss" (JEG/DU og JEG/VI relasjonen) som var den virkende
faktoren? Eller var det selve aktiviteten (JEG/DET relasjonen) som var det helsebringende
elementet? Metodisk sett er det vel ingen tvil om at en lærers begeistring er en
motivasjonsdrivende faktor som det ikke går an å separere ut og se adskilt fra den aktiviteten
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vi hadde av praktisk kunstnerisk grad. Finnes det da noen indikatorer på at den delen av
prosessen som har med JEG/DET relasjonen å gjøre, er sentralt i en resiliensprosess?

Jeg vil peke på to relasjoner som kan peke i den retning. Det ene er at prosjektets
"begeistringsfase" har noen gyldne år før mere formelle krefter tar over og skaper ofte
etterlengtet struktur, og formalitetene kommer på plass. Dette så vi i klartekst i form av en
ganske homogen gruppe med begeistrede mennesker som i begynnelsen gav alt de hadde av
tid og innsats for prosjektet. Vi definerte ingen arbeidstid. Vi gjorde jobben.
Når vi etter en 5-6 år var inne i fasen hvor både ytre og indre krav om formalisering kom, så
var responsen fra foreldrene og elevene så og si uendret, og de gode resultatene viser seg
fortsatt, til tross for en kraftig formaliseringsprosess, ikke minst i fra lovgivningen og
kommunale og statlige påbud.
Denne prosessen var fulgt av en masse omstrukturering i personalets oppgaver, og dertil
hørende konflikter; tildels sterke. Dette så ikke ut til å ha hatt vesentlig innvirkning på
resultatene, det rapporteres fortsatt gode resultater i framgang for elevene.
En lærer (KAA) karakteriserer det slik: "Kanskje er årsaken at vi er blitt dyktigere lærere,
men håndverksmessig hadde vi noe bedre resultater før"
En av grunnene til dette siste oppgis å være nye lærere som ikke i den grad er dedikert til
håndverk som før. Slik sett så er det vanskelig å fastslå med sikkerhet i hvilken grad håndverk
har betydning, men for elevene er ofte prosessen like viktig som resultatet, og det kan derfor
antyde at til tross for formaliseringsprosessen og omstruktureringen, så gir det gode resultater
selv om ambisjonsnivået og begeistringsgraden synker.
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Aric Sigman
Den andre faktoren jeg vil peke på er den forskning som Aric Sigman (Sigman 2008) viser til,
og som er sentralt i hans tekster: "Hands on" læring. Hvis det skal legges til grunn at en
læreprosess hvor også taktile og motoriske sanser er aktive i læreprosessen, gir det ifølge hans
forskning en mer aktiv læring og varig nevrologisk utvikling i hjerne og sanseapparatet. Det
vel det beste beviset på at vi var på rett vei i vår pedagogikk hvor JEG/DET relasjonen ble
aksentuert. Våre resultater taler ikke i mot denne forskningen, men understøtter den. Sitatet
under er også betegnende i denne sammenheng:
"It was observed that, while the young people concerned had more than enough
intelligence to do the work, they seemed to have missed certain areas of cognitive
development because "they hadn't held a spanner or tinkered with a simple
engine"
(Sigman 2008/2012, side 1)

Ingen av våre erfaringer taler for at JEG/DU og JEG/VI relasjonen ikke er viktig, tvert i mot.
Man er helt avhengig av en slik relasjon for i hele tatt å ha aksess til elevens salutogenesiske
prosesser, og evnen til resiliens. Vår metode var å tilføye et sterkere innslag av praktiske fag
som skapte en tilknytning til objektet i tillegg til de menneskelige relasjonene
Hvis vi bruker avkryssingsmetoden på de sentrale funnene i Sigmans sin forskning, så ser det
ut til at Vidarpedagogikken har mange av disse vesentlige faktorene på timeplanen:

”1. Cognitive and Neurological Development Using tools such as those in craft
activities, uses and strengthens “widely distributed, yet highly interactive, [brain
cell] networks” that go far beyond the skills, hand-eye and muscle coordination
related to the craft. This tool use - described as “complex, real-world behavior” –
also involves and stimulates “social, cognitive, perceptual and motor processes.”
(Sigman 2008 s. 4)
√ Vidarpedagogikken er dypt forankret i en kunst og håndverk tradisjon. Verktøyhåndtering
er sentral.
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” 2. The learning brain receives high levels of vital information through the
sensations and movements of the hands.”
√ Vidarpedagogikken bruker "Hands on" læring som hovedmetode. Det fenomenologiske er
sentralt. Fra erfaring til abstraksjon og teoretisering.

“ 3. Elements of hand use such as movement velocity, direction and mode of
coordination in craft activities are reflected in „robust‟ brain activity. ”
√ Vidarpedagogikken lar elevene få et rikt utvalg av praktiske aktiviteter både i natur og
verksted og kunstfag. Å spille instrumenter blir understøttet og oppskattet.

“ 4. This may partly explain why most human beings find learning easiest when
they begin a learning experience with a „hands-on‟ kinesthetic activity. ”
√ Vidarpedagogikken har gode resultater på at teorivegrere har tatt igjen tapt progresjon i
skoleløpet og klart et normert skoleløp tiltross for tidligere traumatisk skolegang.

“ 5. "Hands-on" exploration seems critical for the development of understanding
and inventiveness. The use of hands seems central to intelligence and crucial to
full cognitive learning.”
√ Vidarpedagogikkens kombinasjon av en delt skoledag mellom fysisk/praktiske fag og
teoretiske fag, vil understøtte dette.

“ 6. There is concern regarding a shift in educational policies, which reduces the
role of working with hands and removes woodwork, metalwork, music or car
mechanics from the educational curriculum. ”
√ Vidarpedagogikken er klart motstrøms til dette.

” 7. The neuro-cognitive effects of craft based activities have now been employed
clinically to improve cognitive functioning.”
√ Det skulle tyde på at Vidarpedagogikken kan begrunnes ut fra pedaogisk forskning.
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Frank Wilson
Kan vi bruke en slik sjekkliste på de vesentlige punktene som Frank Wilson framhever også?
Han har ikke tilsvarende liste som Sigman, men følgende sitat skulle vidarpedagogikken også
kunne krysse av for:

"It may be that a greater appreciation by parents and teachers of these facts would
bring formal learning and self-directed “life learning” into a more mutually
reinforcing relationship. It may also be that the most powerful tactic available to
any parent or teacher who hopes to awaken the curiosity of a child, and who seeks
to join the child who is ready to learn, is simply to head for the hands."
(Wilson 1998, s. 296)

Han er også helt klar når han beskriver sammenhengen mellom "mind and body" i det
følgende sitatet:
"Knowledge of the physics of light and the flight of bird: is reflected in the optics
of the human lens, the photosensitivity of the retina, in the muscles that move the
eye in the orbit, in single cells in the brain's visual system that detect light oriented
or moving in a particular direction on the retina, and in bodily orienting reflexes
which cause the head and eyes to turn quickly and accurately toward objects
approaching from the air. Nor does the old mind-body separation stand up to
careful scrutiny when one considers instances of the most complex forms of
culturally derived behavior. High levels of achievement in purely “physical” skills
like and competitive athletics depend on a mastery of both procedural and
declarative knowledge, and follow the same developmental course observed
among highly successful mathematicians, sculptors, and research scientists. The
clear message from biology to educators is this: The most effective techniques for
cultivating intelligence aim at uniting (not divorcing) mind and body."
(Wilson 1998, s. 289)
Et tydelig signal fra en sentral skikkelse i en debatt som er tidsaktuell.
Problemet for mange er allikevel at “mind” er lik “body”, og reduksjonismen i vår tid
aksentuerer jo begrepet sjel som et biologiske aspekt, og den frie vilje til
nødvendigheter i en overlevelsesstrategi.
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Aron Antonovsky
Det som kan være det neste spørsmålet er om Antonovsky ville understreke en slik nær
sammenheng mellom praktiske ferdigheter og utviklingen av salutogenese. Antonovskys har
sine 3 begreper: Forståelighet, meningsfullhet og håndterbarhet som grunnleggende for
oppnåelse av KASAM som er salutogenesens viktigste kilde. Følgende sitat kan bidra til å
klargjøre dette:

"Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken
utsträckning man har en genomträngande och varaktig, men dynamisk känsla av
tillit till att
(I) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är
strukturerade, forutsägbara och begripliga,
(2) de resurser som krävs for att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli
ställer på en finns tillgängliga, och
(3) dessa krav är utmaningar; värda investering och engagemang.
(Antonovskys 2005, side 46)

Også her vil jeg hevde at vidarpedagogikken byr på helt sentrale forutsetninger for å
understøtte en slik KASAM. Håndverkets karakter er at når en elev har utført et godt praktisk
arbeid så taler resultat for seg selv. Læreren kan bare understreke elevenes følelse av å ha
lykkes når de bærer med seg hjem sin første håndsmidde kniv.
I relasjon til Antonovskys overstående 3 punkt så vil vidarpedagogikken sitt svar på hans tre
teser være omtrent slik:
- (I) Struktur, forutsigbarhet og begripelighet er forutsetningen for å håndtere smiingens
tildels vanskelige og også farlige prosesser.
- (2) Tilstedeværelse av lærere som er kyndige og faglig kvalifiserte både til en praktisk og
teoretisk hverdag i skolen, er en sentral ressurs i vidarpedagogikken.
- (3) Vidarskolen har alltid vært et tilbud man aktivt velger. Muligheten til å gå tilbake til til
sin ordinære skole er alltid tilstede. Vi har av 70-80 elever som har gått ut av Vidarskolen,
kun hatt 2-3 tilbakeføringer, og et solid flertall av elevene har fullført skoleløpet i disse årene.
Et tydelig valg og engasjement.
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Michaela Gloeckler
Michaela Gloeckler har også i sitt dokument (Gloeckler 2011) aksentuert relasjonen mellom
de to grunnleggende forskjellene på begrepene patogenese og salutogenese. Det er en
interessant diskusjon hvis man setter den i relasjon til vidarpedagogikken. Som jeg beskrev i
den praktiske delen av oppgaven hvor jeg setter Vidarpedagogikken inn i en ramme av lover
og påbud som regulerer undervisningen for barn med tilrettelagte behov, så er et sentralt
punkt i å få tilgang til ekstraressurser til slike elever, at de har en sakkyndig tilråding.
(Opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2) Det forutsettes da at de har definerte vansker med å
oppnå normerte kompetansenivå i skolen. Har du f. eks. lese og skrivevansker så skal du ha
spesialopplæring i faget. Med andre ord: mer av det du er aller dårligst på... Ressurser gis
bare unntaksvis til andre tiltak enn habilitering i det faget de har problemer med. Dette er
patogenesens svake punkt; å beskrive og behandle hva som ikke fungerer.

Vidarpedagogikken forholder seg til et grunnleggende salutogenesisk prinsipp:
Hva er det du er god på, og hvordan skal vi hjelpe deg til å danne ditt selvbilde ut fra dette og
gjøre deg ennå bedre på det?
Ofte så vi at når vi først fikk selvbildet på plass, så kom de faglige vanskene i bakgrunnen og i
beste fall så ble de overvunnet. Vi måtte selvfølgelig forholde oss til lovteksten og gi
grunnleggende lovfestet hjelp til faglige vansker, men alt ble satt inn på å aksentuere hva
eleven hadde som utviklingspotensiale, også på områder hvor ressurser ikke var tildelt. Noen
ganger balanserte vi på en knivsegg hva "lovlighet i bruk av ressurser" gjelder...

Arne Enge
Dr. Arne Enge (Enge 2011) beskriver i denne sammenheng Steiners dualistiske helsesyn der
"for mye av og for lite av" begge er sykdomsfremkallende. Dette er også et vesentlig element
bak tankegangen i vidarpedagogikken at det skal være balanse mellom praktiske og teoretiske
fag. Jeg beskrev hvordan elever som ble kastet inn i en praktisk hverdag med naturbruk, fiske,
håndtverk og fysisk fostring, tilslutt sukket og ble "skolelei" av praktiske fag. Vi hørte utsagn
som hadde omtrent følgende innehold:
"Nå er det nok! Det er ikke gøy lenger! Kan ikke vi også ha matematikk og sånn!?"
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- De som kom med hungersnød i hendene, var blitt mette og hadde sult i hodet.
Slik karakteriserte vi det.

Det er dette Dr. Arne Enge peker på. Det helsebringende i balansen mellom to polariteter og
det tredje balanserende elementet i midten:
"Er samspillet mellom disse tre feltene ute av likevekt, fysiologisk eller
psykologisk, kan det oppstå sykdom. Polaritetene intensiveres i forherdninger
eller oppløsning, betennelse. Forherdningen kan avkapsle betennelsen,
betennelsen løse opp forherdningen."
(Enge 2011)

Resiliensbegrepet eller også rehabiliteringsdyktighet som jeg kaller det i teorikapittelet, kan i
vidarpedagogikkens ramme, knyttes nært sammen med de salutogenesiske faktorene. Selv om
begrepet ofte også blir brukt i andre sammenheng så smelter det mer eller mindre sammen
med salutogenesen. Det finnes didaktiske forskjeller på det to begrepene. Jeg velger å bruke
de i nær tilknytning til hverandre.

Vi har hatt en tydelig resiliens blant våre
elever, og når man skal finne de
faktorene som har betydning for dette,
slik spørsmålet er stilt i denne oppgaven,
er det nå viktig å hente fram de to
undersøkelsene jeg har gjort.
Den ene er lærer intervjuene fra skolene i
Ilmarinenprosjektet, og den andre
elevintervjuene fra Vidarskolen.
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5.3 Drøfting av funn i elevintervjuene.
I denne drøftingen av elevintervjuene, vil jeg bruke Antonovskys tre begreper
forståelighet, meningsfullhet og håndterbarhet, i KASAM teorien, til å sortere utsagnene.
Jeg har prøvd å tolke elevenes utsagn og se om de passer inn i disse tre kategoriene for å finne
ut i hvilken grad jeg kan lese tilstedeværelse av det Antonovsky mener er forutsetninger for
salutogenese. Rekkefølgen av utsagnene er derfor nå en annen enn i selve spørreskjemaet.
Forståelighet.
"Overgangen fra vanlig skole og over til Vidarskolen var lett, det var som en
enorm lettelse for meg. Jeg ble lykkelig på kort tid og bare gledet meg til å
komme i gang.
Jeg fikk endelig bruke egenskapene mine, være meg selv, lære på mitt tempo,
bygget opp en sterk selvtillit, og fikk et helt nytt syn på livet."
Informanten 1. beskriver hvordan hverdagen begynner å bli forståelig og at det er en mulig
vei til løsning.

“Mitt første møte med vidarskolen var også vendepunktet i mitt liv! Veien
skulle bli lang, men her ble spiren sådd til alt jeg jobber og brenner for i dag.
Jeg møtte mennesker med tid, mennesker med ekte og nære verdier og
mennesker som så meg. To fantastiske mennesker tok meg faktisk inn i sitt
hjem, og ikke et hvilket som helst hjem heller: Gamle ,deilige hus som for meg
utstrålte varme og ro. En annen tid der ikke alt skulle gå så forbanna fort! Det
var en hund der, som var så fantastisk og som ble min beste venn. Det var
lange måltider med hjemmebakte rundstykker. Det var musikk, ekte musikk,
som vi lagde selv. Jeg fikk lage smykker i tinn, og sakte fikk jeg tilbake troen
på…meg selv, på mennesket og på livet.
Jeg var så sliten ,såret og skadeskutt…men her kunne endelig sjelen få litt ro."
Informanten 2. Reflekterer modent over endringene som oppstår og beskriver en hverdag hvor
resiliens er tilstede.
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"Det var ikke så mye teori, jeg fikk heller teori i mindre doser som jeg klarte å
få med meg.
Det var mest håndverk av alle ulike slag, og jeg fikk bruke kreativiteten og
utvikle det jeg kunne best."
Informanten 1. reflekterer over fordeling av teori og praksis, og at en kreativ praktisk hverdag
var lettere å håndtere og skapte oversikt og gav utviklingsmulighet på å utvikle det man var
god på.

"Jeg var nok et spesielt tilfelle der, da jeg ikke hadde mye teoretiske fag. Det
hadde rett og slett ikke gått med meg…Jeg husker at vi ble enige om at det
viktigste var at jeg møtte opp hver morgen, og det var tøft nok for meg… Du
kan egentlig si at vidarskolen reddet meg fra flere år på institusjon, og der
hadde det i hvert fall ikke blitt noen skolegang. Jeg lærte grunnverdier,
medmenneskelighet og spiren til den økologiske(i denne betydning:helhetlige)
tankegang."
Informanten 2. reflekterer her innsiktsfullt over sin egen mulighet til resiliens ved å få rammer
omkring livet sitt med faste rytmer og oversikt.

"Det viktigste er at jeg lærte å akseptere meg selv og fårstå at det er flott at
alle menesker er forkjellige. Ta vare på de sterkeste sidene jeg har og være
stolt over den jeg selv er.
Det som sikkert har betydd aller mest er at jeg fikk så sterk selvtillit at jeg tørr
å ta sjanser i livet som har gjort at jeg har komme meg så langt som jeg har
gjort hittil."
Informanten 1. beskriver her hvordan selvinnsikt er en betydelig ressurs i resilitensprosessen
og at han fikk hjelp til denne innsikten i hverdagen.
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Meningsfullhet
"Jeg hadde netopp blitt ferdig med barneskolen og gruet meg til å begynne på
ungdomskolen. Igjennom hele barneskolen hadde jeg slitt med ADHD, lese og
skrivevansker. Jeg ble også mobbet en del og selvtilliten min var svært dårlig.
Jeg følte meg dum og annerledes, jeg hadde ingen likheter med noen andre på
min alder følte jeg.
Jeg var mye alene, men jeg ble venner med andre på min alder som også ble
mobbet. Jeg fikk krefter av de og mine foreldre til å komme meg igjennom
depresjon som jeg slet med."
Informanten 1. beskriver her at han opplever liten grad av meningsfullhet i
skolesammenhengen, men at foreldrene og venner med tilsvarende problemer var støttende
faktorer.

"Jeg hadde begynt på R-----------g ungdomsskole for ca 6mnd siden. Jeg taklet
dette veldig dårlig. Følte at vi ble behandlet som en masse, ikke som
individer… Det var liten tid til å spise, noe som gjorde hele situasjonen rundt
måltidet stressartet. Mange av jentene slet med spiseforstyrrelser.
Lærere fokuserte veldig mye på det som ikke var bra nok i fag, og ga kun et lite
kjølig «klapp» på skulderen for det som var bra. Jeg ble fryktelig deprimert av
denne skolen og forholdene rundt den, og ville ikke være en del av en slik
verden. Etter forsøk på å ta mitt eget liv havnet jeg på H------------n institusjon,
hvor min autoritetsangst og samfunnsfrykt ble næret. Resultatet ble en ekstrem
aggresjon mot alle som skulle bestemme noe over meg, da jeg oppfattet alle
voksenpersoner som ukompetente i sin behandling av barn og unge og staten,
med loven i hånd, som en direkte overgriper. Ingen lyttet til meg, ingen trodde
på meg og ingen forsto smerten av å se hvor grusom verden kan være."
Informanten 2. beskriver her en sterk mangel opplevelse av meningfullhet med påfølgende
suicidale forsøk som uttrykk for at når man ikke kan rette aggresjonen utover, så rettes den
innover i en selvdestruktiv adferd.
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"Både lærerene og elevene på Vidarskolen betydde svært mye for meg, de er
grunnen til at jeg har kommet meg så langt som i dag! Jeg har fortsat kontakt
med flere av de og jeg har mange venner som vil være med meg resten av livet
etter Vidarskolen.
Styrken, selvtilliten, og kunskapen jeg fikk vil jeg alltid ha med meg og den vil
gjøre det mulig å bekjempe allt jeg kan møte på i livet!
Jeg er evig takknemlig!"
Informanten 1. beskriver betydningen av en sosial forankring i en resiliensprosess og om
kunnskapstilegnelsens verdi for denne.

"Menneskene for meg betydde endringen for hvordan jeg ser mennesket. De
kjempet for det de trodde på, og de trodde på mennesket. På skakkjørt ungdom
som ga faen og ikke ville noen ting. De trodde på at det finnes gode sider i alle.
Det jeg skjønner i dag er at de trodde på positiv forsterking, at hvis du gir et
menneske mulighet til å gjøre noe hun/han liker og så roser dette, vil de få lyst
til å gjøre mer. For meg er minnet om vidarskolen udelt positivt, og det beste
skoleminnet jeg har…I en tid som var en av de vondeste i livet mitt. Dere ga
meg tålmodighet, ro, tillit og tro! En evig takk til dere begge!"
Informanten 1. beskriver hvordan hun utvikler tro og tillit til livet i møte med meningsfulle
verdier og pedagoger med et salutogenesisk perpektiv på ungdommer med problemer.

"Takk Kjell-helge og Kristin! Veien har vært lang, men jeg er hel,jeg har tro og
jeg gleder meg over livet! Jeg har endelig en utdanning, som jeg elsker og
brenner for(den vil nok ikke gjøre meg rik,men det var heller aldri målet…),jeg
har vakre barn og en fantastisk samboer å dele gleder og sorger med! En dag,
når jeg endelig har gården min, så skal også jeg ta imot unge som har det
vondt. Låne bort en hest og en hund, lære dem om jord og om planter, ha tid til
de gode pratene… og frøet ble sådd hos dere. Dere vil alltid ha en plass i mitt
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hjerte. Med all kjærlighet:NN."
Informanten 2 oppsummerer sine viktige erfaringer og møte med vidarpedagogikken og sier
at den var til inspirasjon og at hun vil prøve å utvikle et tilsvarende prosjekt på en framtid
arbeidsplass på en gård.

Det som fikk meg til å begynne på Vidarskolen var at jeg hadde hørt fra en jeg
kjent godt, om at det fantes en skole her i Trheim som var en skole som var
tilrettelagt for mere enn bare teori, mere praktiske oppgaver, være mye ute i
skog å mark å det tengte jeg var noe for meg, jeg fikk hjelp av mine foreldre å
søke på Vidarskolen, å jeg angrer ikke noe på at jeg tok det valget :-) jeg har
lært ubeskrivelig mye på å være elev på deres skole, det forandret rett å slett
hele livet mitt, jeg fikk nye venner å jeg fikk muligheten til å være MEG igjen :) så alt i alt, har jeg hatt ett kjempe inntrykk av Vidarskolen,
mvh NN
Informanten beskriver her kort en oppsummering av sitt møte med vidarpedagogikken som en
gjennomgående positivt møte. Dette var det eneste svaret fra denne informanten, men
beskriver helhetlig og med samme positive holdning møtet med Vidarpedagogikken som
meningsfullt og noe som endret retning i livet.

Håndterbarhet

"Foreldrene mine var bekymret og ville ikke at jeg skulle gå igjennom hele
ungdomskolen på samme måte som barneskolen. De ville finne en skole som
kunne ta vare på meg og følge meg opp.
De fant Vidarskolen som viste seg å være mere enn hva jeg trengte!"
Informanten 1. beskriver her at foresatte tok ansvar og søkte alternative løsninger og at det
opplevdes som håndterbart.
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"Det var mamma og pappa som søkte andre veier da de forsto at jeg kom til å
droppe helt ut av skolen hvis de ikke foretok seg noe snarest. De håpet at et
annet og mindre miljø kunne gjøre meg godt, og at fokus på de nære ting som
håndverk og god tid til måltider laget av ekte råvarer ville gi meg noe positivt
å bygge på."
Informanten 2. opplever på samme måte at foreldrene tar ansvar og håndterer situasjonen til
beste for seg.
Begge informantene viser tillit til foreldrene.

"Den første tiden brukte jeg til å komme meg opp på beina og finne meg selv
etter allt jeg hadde vært igjennom. Jeg fikk mange nye venner og jeg lærte at
de egenskapene jeg hadde var viktig og at jeg skulle bruke dem hele livet."
Informanten 1. reflekterer over den hjelp som han fikk til å få bruke sine sterke sider og at de
har verdi og som strekker langt inn i fremtiden og er et redskap for selvutvikling.

"Jeg var nok mye sint, og også sliten og negativ til alt som het almennfag. Men
jeg lærte å spille litt gitar, jeg lærte å bake og jeg lærte å lage smykker og små
figurer i tinn. Jeg lærte ansvar for en hund. Men for meg var det viktigste: Jeg
lærte at jeg var noe verd som enkeltindivid!"
Informanten 2. bekriver på samme måte lærte praktiske ferdigheter som mulighet til utvikling
og den verdi slike ferdigheter har til å danne et nytt og konstruktivt selvbilde.

"Jeg føler at jeg fikk det jeg trengte slik at jeg kunne fortsette slik som alle
andre på min alder.
Hadde jeg ikke gått på vidarskolen, ville jeg sikkert ha sporet helt av og blitt
hengende etter helt fram til i dag."
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Informanten 1. beskriver her en hvordan han fikk en praktisk faglig tilpasset hverdag som han
kunne håndtere og at alternativet hadde vært å ramle helt av lasset i en faglig utvikling.

"Jeg synes vi fikk frihet til å velge dette litt selv, lærerene var svært dyktige til å
forstå når det var nåkk og når det var på tide å gjøre noe annet.
Jeg føler at jeg fikk passe med alltsammen slik som jeg trengte."
Informanten 1. er tydelig fornøyd med fordelingen av praktiske og teoretisk fag, og at de var
individuelt tilpasset.

"Det å få se at det finnes et bedre alternativ til grunnskolen. Det å se at uansett
hvor mørkt livet kan være så finnes det utveier. Det å lære at med
håndverk,kunst, sang, ekte mat,tid ,medmenneskelighet, natur,landbruk og dyr
tror jeg mang en sønderknust sjel kan leges og bli hel igjen!"
Informanten 2. beskriver at å pleie nære relasjoner til praktiske ferdigheter og natur og helse
er en farbar vei i resiliensprosessen, og at metoden kan være almengyldig.

Analyse av avkryssingsdelen av elevintervjuene

Sum for Informantene 1 og 2.

Antall poeng av 20 mulige

Lærerene:

9 + 10

Medelevene:

9+8

Omgivelsene:

10 + 9

Håndverket:

9 + 10

Skolemåltidet:

7 + 10

Teorifagene:

5+1

At skolen var liten:

10 + 9
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At det ble forsøkt arbeidet kunstnerisk:

9 + 10

At praktiske fag og teori var en enhet:

9 + 10

Lærernes styrke i det teoretisk faglige:

8+5

Lærernes styrke i det praktisk faglige:

10 + 9

Å vurdere denne tabellen etter en bestemt metode synes vanskelig og kanskje unødvendig da
den viser at de verdiene som pedagogikken var bygd opp rundt i stor grad får høy poengsum.
En informant syns at teorifag ikke hadde stor betydning (1 poeng), men det er ikke noe i de
andre svarene han gir som sier at det skal tillegges en avgjørende vekt. Teorifagene som ble
gitt på skolen var også i stor grad innebygget i de praktiske fagene slik jeg beskriver i
kapittelet 3 om hvordan vi hentet fag ut i fra fagene. Jeg tror ikke elevene i noen særlig grad
var bevisst at nå ble de undervist i teori. Den kom for elevene som en naturlig forlengelse av
faget og som et tankemessig overbygg til det de hadde gjort og opplevd. At de vektlegger
faget lite i svarene på dette skjemaet, tror jeg derfor i en viss grad kan være en følge av at det
ikke var noe klart skille mellom teori og praksis.

Oppsummering av svarene fra elevene
Som det framgår av de overstående tolkningene av elevenes svar, så er etter min tolkning, de
tre elementene av forståelighet, meningsfullhet og håndterbarhet, i Antonovsky’s KASAM
teorien tilstede i høy grad og man kan med rimelig grad av sikkerhet fastslå at forutsetningene
for en god salutogenesisk prosess var tilstede i elevenes hverdag.
Det framgår at de sosiale og personlige relasjonene er sentrale og at de teoretiske fagenes
viktighet ikke var vektlagt i svarene. Rammen om de sosiale personlige relasjonene var
tydelig viktig og var et sentralt innslag. Måltid, rytmene, aktivitetene, innslaget av praktisk
kunstnerisk virksomhet var nevnt og vektlagt som svært viktig. og utgjorde sammen med de
personlige relasjonene en helhet som betones som forutsetningen for at de lyktes i den grad de
gjorde. Elevenes svar berører slik helt sentrale verdier i Vidarpedagogikken og bekrefter at
mange av de intensjonene prosjektet hadde, i en tilstrekkelig grad var gjennomført. Den helt
personlige relasjonen som oppstår i form av et opplevd vennskap mellom lærer og elev som
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varer ut over skolegangen, er også beskrevet og viser betydningen av at elevene ikke er
behandlet instrumentelt, men personlig og nært. Det peker på at den personlige relasjonen
mellom lærer og elev ikke er noe man kan utelate og at de pedagogiske metodene i seg selv
ikke kan bære slike relasjoner.
Det mellommenneskelig har slik en avgjørende betydning. På den annen side så er ikke
personlige sterke relasjoner nok i seg selv og som elevene påpeker er det kombinasjonen av
meningsfullt arbeid og gode sosial rammer som ser ut til å være en god faktor.

Det er gjennomgående at informantene setter stor pris på den kvaliteten som håndverk og
kunstfag og de praktiske fagene gir, sammen med gode sosiale relasjoner. Det blir også nevnt
betydningen av omsorg for dyr, noe som var en kvalitet som målrettet ble gitt til enkelte av
ungdommene.
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5.4 Drøfting lærerintervjuene fra Ilmarinenprosjektet
I Ilmarinenprosjektet gjorde jeg en brukerundersøkelse
som et ledd i min masteroppgave, og stiller jeg de to
svarene sammen, peker de på de samme sentrale
elementene, nemlig forutsetningene for å oppnå
salutogenese og resiliens, og videre betydningen av
håndverkets tilstedeværelse i pedagogikken. Svarene
under er utdrag fra den frie delen av undersøkelsen
hvor lærerne kunne gi personlig uttrykk for sine erfaringer fra prosjektperioden.
Hele undersøkelsen er for stor til å tas med her, og jeg velger å ha hele undersøkelsen som
referanse i litteraturlista.
Frie tilbakemeldinger fra skolene i svarskjemaet:
”Det är så viktigt idag att eleverna får känna att de kan skapa något med sina händer.
Smidet, i kombination med Kalevala, teaterföreställningen osv är en fantastisk
fördjupning i klass 3-4. Detta levandegör det de läser och lär sig om och blir till verklig
kunskap. För övriga klasser är det viktigt att få ta del av detta och givetvis av själva
smidet. Att lyckas forma något i smedjan ger ett enormt lyft för självförtroendet och ger
en känsla av att man verkligen kan lyckas skapa något. För elever med t.ex.
koncentrationsvårigheter, som upplever att de aldrig hinner bli färdiga med något, är
detta extra viktigt. Arbetet i smedjan ger dem den extra koncentration och energi de
behöver. Att se det färdiga resultatet och känna den kraftansträngning och det arbete som
ligger bakom, samt att man faktiskt har gjort det, ger en kick. Kanske just den kick de
behöver för att ”klättra” vidare på stegen.
Illmarinen är ett projekt där man kan kombinera hantverk, matematik, musik, svenska
och flera andra ämnen. Detta ger en helhet och djupare kunskap. ”
”Vi fikk på grunn av dette prosjektet kjøpt inn smie og har i ettertid drevet
håndverksundervisning vha smia fast på planen og i prosjekter. Når vi har Åpen dag og
Julemarked er smia i aktivitet. Vi har også ansatt egen smed. Budskapet: ”..barn i dag er
mette i hodet, men sultne i fingrene…” har satt spor for videre arbeid på vår skole og
direkte blitt brukt i annonsekampanje i lokalavisa mm. Viktigheten av håndverk som
pedagogisk virkemiddel ble tydeliggjort gjennom prosjektuken og barn og voksne har
gode minner fra prosjektet.”
” Veldig bra for oss som skole. Uken medførte: Innkjøp av materiale til smie, bruk av
smie i undervisningen i ettertid, begeistring hos elevene, fint å bruke til elever med ekstra
utfordrende atferd, planer om en egen smie (et nytt lite hus i tilknytning til utearealet
rundt det nye bygget).
Veldig positivt med en ekte smilende smed, som møtte oss med sang og spill hver morgen.
Jeg var ekstra heldig som opplevde å ha deg med på foreldremøtet i forhold til
”utfordrende elever og hjerneforskning”.

87

”Jeg opplevde deg som et samlingspunkt både for store og små; vi rykket alle inn mot
midten og sukkerbiten!”
” Elevenes mestringsopplevelse. Fagkunnskap som formidles i en praktisk sammenheng.
En anderledes uke - kombinasjon med at vi hadde andre prosjekter samtidig, som
elevene rullerte mellom. ”
”Selv om det ikke er noen på skolen som jobber videre med det, som intensjonen fra Kjell
Helge var, er det verdifullt for elevene å få prøve dette og bli veieledet av en som kan
faget godt. Det fungerer bra for skolen å leie inn smed til en prosjektuke.”
” Under uken lød mottoet Nær Livet opplevelser. Dette oppsummerer det hele godt.
Fremtiden avhenger av mennesker som kan gripe virkeligheten. Gripe mulighetene, lytte
seg frem til løsninger og smi mens jernet er varmt. Det vekker sansene å stå ved essa. Det
vekker sulten på livet, og hjelper den vegrende menneskesjelen til sanselig begeistring
både igjennom blodvarme og mestring av elementene.”
”Det blev en positiv stämmning på hela skolan under denna smidesperiod, både elever
och lärare blev mer kamratliga. Vi fick höra många visdomsord och blev tolerantare mot
varandra. Vi som gillar hantverk pratar ofta om hur vi skulle vilja ha det med elever som
mår dåligt. Vi har en känsla av att det är säkert nyttigare att få jobba kreativt med
hantverk än att stressa med all teori. Det var skönt att få smida och det var bra att vi
delade upp oss i smågrupper. Vi har tänkt mycket att vi ska komma igång med smidet
men när ”smeden” kom till oss så blev det lättare att komma igång. ”
”Skolen hadde samlet en positiv erfaring av prosjektuken. Elevene var begeistret over at
de også kunne får noe slikt til. Lærerne fikk lære av å følge med i kurset både faglig og
pedagogisk. ”
” Lett for skoler å motta prosjektet fordi det var tilrettelagt med innkjøp, enkle midler
osv. Vi har brukt dette utstyret siden i håndverksundervisningen, men også på julemarked
åpen dag osv. Det er et flott blikkfang og (ungdomsskole-) eleven er lett å få med som
hjelpere. Reklame-effekt for skolen.

Meget viktig prosjekt. Fremtiden.”
(Johansen 2010)
Svarene i denne oppgaven kan sammenstilles med elevintervjuene under, og da oppstår et mer
helhetlig bilde av den salutogensiske faktoren i håndverksundervisningen, og man aner
konturene av et pedagogisk virkemiddel som kan være av stor verdi hvis det kan løftes litt ut
av den nære relasjonen prosjektet har til meg selv og mine ferdigheter. Alle lærere har jo
spesialiserte ferdigheter på sitt eget interesseområde, og betydningen av å få bruke seg på det
man er god på, viser seg til fulle.
Prosjektet hadde også en tilleggseffekt ved det at den synliggjorde et sterkt behov i skolene
for en målrettet innovativ håndverksstrategi som kunne understøtte undervisningen. Flere
lærere gav uttrykk for det i sine svar. Også de var ”teoritrøtte”
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6. Konklusjon
De salutogenesiske hovedtesene som Antonovsky beskriver med forståelighet, meningsfullhet
og håndterbarhet, er noe som ifølge min egen analyse har vært sentralt tilstede i hverdagen for
elevene og har bidratt til resultatene. Intervjuene med elevene bekrefter tydelig dette, og
relasjonen de hadde til det sosiale og menneskelige i skolehverdagen, var sentral for deres
utvikling av helse. Håndverkets rolle ser ut til å ha vært en understøttende faktor for dette og
kombinasjonen av sterke sosiale relasjoner, meningsfulle oppgaver, kreative prosesser og
skapende håndverk, ser ut til å ha gitt JEG/DET relasjonen en sentral plass i skolehverdagen.
Min undersøkelse tyder på at man kan ikke se at håndverkets JEG/DET relasjon som noe som
erstatter Antonovskys sterke JEG/DU og JEG/VI relasjon i KASAM begrepet. En analyse av
min egen beskrivelse og refleksjon av de sosiale og personlige relasjonene i den
autoetnografiske delen av oppgaven hvor jeg beskriver initiativet, viser en stadig
tilbakevendende aksentuering av betydningen av det verdigrunnlaget man står på som lærer.

Mine funn viser at man med stor sannsynlighet kan godskrive JEG/DET relasjonen en
vesentlig forsterkning av salutogense og resiliens når den er brukt sammen med de sterke
sosiale og personlige relasjonene. En JEG/DET relasjon med kunst og håndverk og KASAM,
kan på en god måte forsterke og tydeliggjøre de salutogenesiske ressursene og resiliens, og
gjøre de lettere tilgjengelig. Dette går fram både fra mine egne refleksjoner over den
pedagogiske praksis som ble gjort både i Vidarpedagogikken og Ilmarinenprosjektet, elevenes
og lærernes uttalelser i mine spørreundersøkelser, og fra den forskning som jeg har referert i
min oppgave.
Særlig Sigmans artikler understreker denne sterke betydning av "Hands on" læring, og den
nære forbindelse med sansestimulering og kognitiv og emosjonell utvikling.
Frank Wilson beskriver også den sterke utviklingsfremmende betydningen av motoriske og
sanserelaterte ferdigheter som grunnlag for kognitiv og emosjonell utvikling.
Overstående forskere understreker således fra en annen vinkel, de intervjuede elevenes
resiliens når de opplever et meningsfullt liv og betydningen av ferdighetsutvikling, og de
erfaringene jeg beskriver i mine kapitler om Vidarpedagogikken.
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7. Veien videre

Hva kan en slik ny dimensjon bety i en skolehverdag og i en terapeutisk sammenheng?
Et utvidet Salutogenese og Resiliens begrep med JEG/DET relasjonen som beskrevet i
oppgaven, ser ut til å ha vært et viktig medvirkende element til elevenes mulighet til å
gjenfinne livslyst og læreglede. Skal man kunne dra systematisk nytte av denne relasjonen så
er det viktig å utforske og prøve denne relasjonen i en større målestokk enn det vi har gjort i
prosjektet.
Jeg selv har sanket erfaringer fra 14 steinerskoler i Norden hvor jeg har vært med mitt
Ilmarinenprosjekt (www.antro.no/ilmarinen) , og dette arbeidet har åpnet min forståelse for at
det finnes ubrukte ressurser i håndverk og kunst som kan anvendes både pedagogisk og
psykologisk. Ungdom i dag lever i en verden hvor prosesser mer og mer blir automatiserte, alt
fra matlaging med sine ferdigmatprodukter til vedlikehold som blir mer og mer erstattet av å
skifte moduler. Helhetlige prosesser ser ut til å bli en mangelvare for framtiden, og
håndverket kan være det som bringer ungdom og barn i et sunt forhold til et høyteknologisk
samfunn.
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Av et besvart spørsmål oppstår det selvfølgelig straks mange nye spørsmål. Noen av det som
dukker opp først, er om det eksisterer en JEG/MEG relasjon som kan aksessere dypere
psykologisk og også psykiatriske områder. Tar man den forskningen som jeg referer med
spesielt Sigman og Wilson, så oppstår det et spennende område: Hva om psykologien som fag
har kommet skjevt avgårde med en relativ stor vekt på samtaleterapi som behandlingsform.
Veldig mye av det man opplever i behandling av psykiske vansker, er at kognitive ressurser
brukes for å forstå og forklare, og ut fra en endret innsikt så kan man også endre
sykdomsfremkallende prosesser i mennesket. Denne nye forskningen peker i retning på at
vekten på slike kognitive behandlingsmetoder kanskje ikke treffer godt nok da slike vansker i
stor grad relaterer seg til de limbiske prosesser og prosesser i hjernestammen. Kognitive
metoder henvender seg i stor grad til cortexstrukturer som er det rasjonelle elementet, og det
kan stilles spørsmål om man kan behandle tildels kaotiske strukturer med fornuft og
rasjonalitet. (Bruknapp 2000)
Albert Einstein skal ha sagt en gang at et problem kan ikke håndteres på samme nivå og med
de samme metoder og tankegang som skapte det. Det skulle i denne sammenheng bety at man
må dukke ned i dypere limbiske strukturer for å behandle et kaotisk tankeliv. Her har vi et
område som åpner seg som en stor åpen uutforsket slette, når man ser at billeddannelse og
forestillingsevne ser ut til å være en sentral prosess i de limbiske strukturene, og motorisk
trening og sanseopplevelser ser ut til å ha en sentral plass i nevrokjemiske prosesser i relasjon
til helse. Det skulle åpne for supplerende behandling der både mytologi, storytelling og
håndverksterapi kan få en sentral plass.
Hvis dette er riktig, kan vidarpedagogikken ha muligheter til å også kunne være en sentral
støttefaktor i et psykologisk terapeutisk perspektiv. Jeg har i mitt møte med mennesker med
store psykiske vansker som ME og utbrenthet hatt merkverdige opplevelser med en spontan
endring av selvbildet og opplevelse av velvære i forbindelse med smiing. Disse opplevelsene
knytter jeg umiddelbart og intuitivt til det som jeg har beskrevet av terapeutiske muligheter,
men har ingen andre tråder å nøste enn det den nevrologiske forskningen har av generelle
forklaringer og følelsen av selv å være på sporet av salutogenesiske ressurser i
vidarpedagogikken.
Dette kan være en inngang til et framtidig forskningsområde og ved Norges
landbrukshøgskole, Ås, har det i en årrekke vært forsket på relasjonell erfaringslæring.
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Relasjonell erfaringslæring

Figuren over er hentet fra artikkelen om relasjonell erfaringslæring er utarbeidet av Aksel Hugo.

Konsekvensene av en slik forskning som jeg peker på der både Sigman og Wilson gjør seg til
talsmann for en pedagogikk som har “hands on” som et sentralt element, er at den ensidige
intellektuelle pedagogiske praksis som har utviklet seg i de sist 50 årene er moden for
utskifting. Det er et behov for noe nytt, og samtidig ser du at den retning det egentlig går, er
“mer av det samme”. Senest i forrige uke ble det debattert sommerskole i Adresseavisen i
Trondheim ( http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article901048.ece ), en klokkertro på
at elevene lider av for lite undervisning. Et kvantiativt problem; ta sommeren i bruk, ... “vi har
gode stoler og lyse klasserom...”
Det stilles knapt et kvalitativt spørsmål til den nåværende pedagogikken, mens den ene
forsknings artikkelen etter den andre peker på at metoden med store flotte moderne klasserom
med mye lys og balansert ventilasjon er utilstrekkelig og i verste fall uvitenskaplig. Spesielt
Sigmans artikkel Practically Minded (Sigman, A. 2008). peker tydlig på det misforholdet som
er mellom forskningen som viser behovet for “hands on” og dagens praksis. Ser man Sigman
og Wilson sine publikasjoner i relasjon til pedagogiske filosofer som Rudolf Steiner og John
Dewey som har en velprøvd praksis på området, så er det jo i et lettvint øyeblikk fristende å si
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at dette er “gammelt nytt”. Det som gjør et slikt utsagn for lettvint, er jo at den sterke
vitenskaplige rammen som ligger rundt Sigman og Wilsons forskning, dokumenterer i
sterkere grad det som de førstnevnte filosofer hevdet. Det er jo i større grad tidens språk.
I en upublisert artikkel om “Relasjonell erfaringslæring.” (Upublisert forelesningsnotat,
Krogh/Jolly, 2012), beskrives en modell for læring som er utviklet i tilknytning til Institutt for
økonomi og samfunnsfag, Norges landbrukshøgskole, Ås. Jeg vil gjerne sitere fra artikkelen
her:
“Avhengig av oppgavens karakter og graden av tilretteleggelse av læring, vil den
lærende danne ulike typer relasjoner fra den innledende fasen av
læringsprosessen. Sosiale relasjoner kan omfatte medelever, lærer(e) og
instruktør(er), for eksempel en bonde. Aktiv inntreden i sosiale relasjoner kan
oppfattes som en forutsetning for menneskelig læring, for etterlikning, dele
erfaringer gjennom ord, kroppsspråk og demonstrasjoner, få eller gi
tilbakemeldinger og korreksjoner og foreslå og å drøfte endringer i utførelse av en
oppgave. Selv om læringen foregår i den lærende, vil relasjonene til andre
mennesker alltid være en katalysator for læringens bevegelse i læringsprosesser.
Videre dannes relasjoner til redskaper og verktøy, særlig utvikling av kroppslige
ferdigheter gjennom å håndtere redskapene og verktøyet i utførelsen av
arbeidsoppgavene. Dessuten bygges forholdet til fenomener som verktøyet
anvendes på i utførelse av arbeidsoppgaven, enten det er stein, jord, planter eller
husdyr. Relasjonen til været er også viktig. Relasjonene danner til sammen den
kontekst som arbeidsoppgaven foregår innenfor.
(Krogh 1999 i Krogh/Jolly, 2012).

I dette artikkelsitatet pekes det på elementer som både Antonovsky aksentuerer med de
sosiale og psykologiske relasjonene som inngår i hans konsept om KASAM, og de
relasjonene som Wilson og Sigman peker på i forhold til håndens ferdigheter, verktøy,
naturen og kroppens betydningen i en sunn læreprosess. De kaller dette for relasjonell
erfaringslæring. Setter man dette i sammenheng med det arbeidet som jeg har i denne
oppgaven så har man et læringsteoretisk konsept som kan ha krutt i seg til å sette tydlige
fotspor i marken i debatten om læringsmetodikk.
I artikkelen om relasjonell erfaringslæring pekes det på elementet egenbevegelse som det som
skaper en kobling mellom arbeidet på objektet og den erkjennelse man kan oppnå. Figuren
ovenfor viser en slik prosess, og hvor kjernen er egenbevegelse. I mitt arbeid med JEG/DU og
JEG/DET relasjonene peker jeg på at det neste steget en JEG/JEG relasjon. Dette er denne
egenbevegelsen som beskrives i figuren over og som slik sett danner møtepunktet mellom
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artikkelen og mine funn i denne oppgaven. En slik utvikling forutsetter jo også et dynamisk
jeg som hele tiden kommuniserer med de erfaringene det møter og løfter seg til et nytt
erkjennelsesnivå. Et statisk jeg uten en slik egenbevegelse, vil således kun bli et anakront
fenomen som ikke henger med og som heller ikke vil kunne danne relasjoner til
arbeidsoppgavene. En form for jeg-maskin. I den virkelige verden finnes selvfølgelig ikke en
slik relasjon, men leter man etter den bakenforliggende årsaken til det enorme frafallet i
videregående skole, kunne man jo tenke seg at slike anakrone prosesser oppstår. Skolen har
ikke maktet å skape egenbevegelsen, og ytre virkemidler som trusler, press og målstyring
kommer inn som substitutter. Resultatet viser seg på statistikken.
Ser man svarene fra de intervjuede elevene og lærerne i min masteroppgave, så trer dette
dynamiske relasjonelle meget tydlig fram. Hos elevene ser man en tydlig endring fra
erfaringer hvor de var redusert til kasus og klienter til en situasjone der de skaper relasjoner
både til seg selv, de andre og til håndverket og verden. Lærerne i Ilmarinenprosjektundersøkelsen, sier at det var magisk å ha en håndverker i gang på skoleplassen, og
hvordan denne relasjonen endret stemningen og attityden i skolegården. “Det skjedde noe” sa
de. Det signaliserer noe ganske annet å ha en smed med assistenter i gang i skolegården i
friminuttet, enn en flokk med inspeksjonslærere med gule varselsvester, selv om begge deler
er tilstedeværelse av voksne.
Håndverkets rolle er derfor ikke lenger noe som man henger på undervisningen som en
smertestillende faktor for å døyve plagene som skolegangen skaper. Håndverket, “hands on
lerarning”, eller skal man bruke uttrykket elevens relasjonell erfaringslæring, er selve saken.
Man kommer ikke utenom lenger. En generasjon hvor eksempelvis en hel generasjon med
elleveåringer er satt nesten tre år tilbake i intellektuell modenhet: "An 11-year-old today is
performing at the level an 8- or 9-year-old was performing at 30 years ago..." (Sigman 2008,
s.6), burde få umiddelbare konsekvenser for hvordan skolen er organisert.

Fra en JEG/DET relasjon til et overordnet JEG/DU perpektiv
På et filosofisk og også spirituelt område, oppstår det også et spørsmål om en sterk JEG/DET
relasjon har iboende en mulighet til utvikling av en JEG/DU relasjon til naturen og ikke bare
til mennesker. -Den besjelede naturen til en landbruker, -det besjelede instrumentet til en
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musiker, -den besjelede ilden til en smed, -en malers bilde som får personkarakter osv. (Det
fortelles at maleren Edvard Munch utviklet en slik JEG/DU relasjon til sine bilder og når han
ikke fikk til bildene sine som han ville, satte han de ut på verandaen i regn og vind for å
straffe og lutre dem.)
Dette er relasjoner som også ofte blir nevnt i mange sammenheng, f.eks. når en fisker sier
"Han" om været, og som i folkloristiske og panteistiske tradisjoner lever i beste velgående i
vår tid. Dette temaet er ikke gjenstand for min forskning, men det er interessant å nevne dette
i den grad det har tilknytning til JEG/DET relasjonen.
Et siste område hvor jeg vil påpeke muligheter for endring, er i lærerutdanningen. En
hjerneforsker som jeg engang møtte, sa at det tar ca. 25 år fra at vi kommer med ny
forskningskunnskap om læring til de er pensum i lærebøkene på lærerutdanningen." Det tyder
på at noe av det som er pensum i lærerutdanning er gått ut på dato for lenge siden.
Pedagogikk ser i vår tid ut til å være kunnskap med datostempling, og kan vel også
karakteriseres i noen grad som ferskvare... Å ha en lærerutdanning som er i nær kontakt med
praktiske pedagogiske erfaringer med tidsaktuelle problem (f.eks. "bokstavbarna") og
samtidig er forsknings basert, krever helt andre metoder enn det som ser ut til å være gjeldene
praksis. 25 år er mye i vår tid.

Mitt håp er at denne kunnskapen vi nå sitter på, vil kunne brukes og inspirere de som står i en
praksis ute blant elevene. Nøden er stor, noe som det enorme frafallet i videregående skole og
et stadig akselererende budsjett til spesialpedagogiske tiltak i barne og ungdomskolen, tydelig
taler om
“He who works with his hands
- is a laborer.
He who works with his hands and his head
- is a craftsman.
He who works with his hands and his head and his heart
- is an artist.”
(St. Francis of Assísi)
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8. Refleksjoner og
læring.
Jeg har i denne oppgaven tatt på meg
den vanskelige oppgaven å evaluere
mine egne erfaringer og intensjoner
som jeg har hatt i mine prosjekter. Jeg
har prøvd å sette det inn i en
autoetnografisk ramme hvor jeg kan
veksle både mellom en subjektiv
betraktning og å forsøke å skape et
objektivt perspektiv på erfaringene. Det
har ikke vært lett av flere grunner. Den første og mest synlige grunnen er at min metodiske
kunnskaper ikke er tilstrekkelig godt nok øvd til å kunne beherske den. Autoetnografi er et
øvelsesfelt på linje med en idrett; det tar en stund før du står på pallen.
Den andre grunnen er at mine initiativer i så stor grad er knyttet til meg selv at de metodiske
vanskene jeg støter på blir for store til å kunne kvalifiseres til å kalle det for god “objektiv”
forskning.
På den annen side kan jeg ikke se noen annen måte å gjøre det på enn å påbegynne denne
prosessen og være klar over metodens begrensninger og muligheter. Øvelse gjør mester. Mitt
prosjekt er av en for begrenset størrelse og kanskje også verdi, til å kunne danne seg gode
vitenskaplige slutninger.
Mitt utvalg av informanter var foruten meg selv, 3 tidligere elever og svar fra noen
steinerskoler . Det er lite til å være representativt, men dette til tross så er den kvalitative
verdien av disse intervjuene viktig, og har gitt en god pekepinn på hva som har vært viktig for
elevene. De er også således ganske identisk med mine egne subjektive erfaringer.

Som helhet bærer min oppgave preg av å være første steget til å kvalifisere seg til å gjøre
undersøkelser på en mer objektiv måte. Min veileder Henrik Thaulow skrev i det avsluttende
arbeidet med denne masteroppgaven, en kommentar som jeg syns det er greit å sitere og som
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jeg synes kan få tale for seg selv.:
“Du beskriver farer og ulemper ved å bedømme og trekke lærdom ut av ditt eget
prosjekt. Det er vel og bra at du beskriver dette som baksiden av medaljen. Men
pass på å få frem forsiden: Nettopp fordi det er ditt eget prosjekt, noe du selv har
tatt initiativet til, tatt ansvar for, blitt skitten på fingrene av, - har du kunnet kjenne
på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Du har erfart det på kroppen.
Ellers hadde du vært en akademiker som bare hadde kunnet ta betrakter-rollen. Du
har vært og er (fordi du kan gjenkalle dine opplevelser) i aksjon og har da den
kvalitative nærhet til materialet.”

Det har vært et lærerikt prosjekt som jeg er takknemlig for å få faglig støtte til. Oppgaven har
gitt meg verdifull innsikt og analyse i mine beveggrunner for det arbeidet som er gjort, og er
slik for meg en konstruktiv oppsummering innefor rammer som anvendes i moderne
forskning.
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Appendix.
Jeg har i oppgaven brukt Dynamisk Domsdannelse som metode på min vandring i mitt
arbeid og har fulgt lemniskaten på følgende måte:

Fra lemniskatens Origo:
1. Jeg har et forskningsspørsmål om salutogenes og resiliens som er situert i mine erfaringer.
Opp til lemnisskatens øvre venstre side - fortid:
2. Jeg har beskrevet fyldig disse erfaringene fra Vidarskolen og Ilmarinenprosjektet.
Til lemnisskatens nedre venstre side - fortid:
3. Jeg har prøvd å plassere disse erfaringene i et teoretisk rammeverk der Antonovsky,
Wilson, Steiner og andre gir sitt bidrag til min forståelse.
Tilbake til Origo - nåtid, og løfter spørmålet opp et nivå:
4. Jeg har tatt med erfaringene og det teoretiske rammeverket og gått gjennom lemniskatens
origo og der spurt mine tidligere elever og samarbeidspartnere om de kan gi sitt bidrag til
svar på mine forskningsspørsmål.
Videre går jeg til lemniskatens framtid; øvre høyre side:
5. Jeg har fått gode og tildels grunnleggende svar på hva som var viktig for et menneske i en
livskrise og ser nye muligheter.
Ned til lemniskatens framtid; nedre høyre side.
6. Jeg har tatt disse svarene og analysert dem for å kunne sammenligne min
steinerpedagogiske praksis med ekstern forskning. Jeg ønsker å skape ny praksis.
Tilbake til Origo. Et nytt forskningsområde. Veien videre.
7. Jeg har reflektert og forsøkt å skissere ny praksis på grunnlag av økt innsikt og forståelse
på de virkende elementene i min pedagogiske idé, og føler jeg har lagt en ny dimensjon til
salutogenesen i tråd med Antonovsky’s ønske. Jeg er klar for en ny runde i lemniskaten.
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Takk.

Takk til lærere og ansatte ved RSUC i Oslo. Spesielt takk til førsteamanuensis Aksel Hugo for
inspirerende forelesninger og tålmodig veiledning, og til min veileder Henrik Thaulow og
studiekonsulent Caroline Bratt for god veiledning og inspirerende faglige samtaler.
Sist og kanskje mest takker jeg de elever som var villige til å delta i min undersøkelse med
dypt personlige og ærlige svar, og de som i årenes løp på skolen har delt sine sorger og gleder
med meg.
Heimdal den 30 april 2012.
Kjell Helge Johansen
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10. Vedlegg:
(Skjema til elevundersøkelsen)
HVA BETYDDE MEST?

Intervju om din tid på Vidarskolen.
Hensikten er å få vite hva som betydde mest for deg i
Vidarskoletiden og etterpå.
Svarene vil bli brukt anonymt i min masteroppgave om Vidarpedagogikken.
Bruk dette skjemaet og skriv rett inn i tabellen.
Det trenger ikke være lange svar, gjerne korte og greie. Men du står helt fritt.
Du trenger ikke underskrive eller skrive noe som kan spore hvem du er.
Lever på epost kjell@antro.no . Ring meg hvis du er usikker på noe. 90015160
Med vennlig hilsen Kjell Helge Johansen

1. HVA VAR DET SOM FØRTE TIL AT DU SØKTE?

104

Hva var din situasjon før du begynte på Vidarskolen? Fortell kort om din skolesituasjon. Var
noe bra, var det noe som ikke fungerte?

Hva var det som førte til at du/dere søkte til Vidarskolen?
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2. VIKTIGE HENDELSER FOR DEG?

Hvordan var ditt første møte med Vidarskolen. Hvem tok i mot deg og hvordan var
overgangen?

Husker du hva du gjorde den første tiden på Vidarskolen?
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Hva betydde menneskene på Vidarskolen for deg i den tiden du var der og fram til i dag. Er det
spesielle egenskaper du vil framheve som positivt. Er det noe som kan bli bedre?

3. DE PRAKTISKE FAGENES BETYDNING?

Hvordan var fordelingen mellom teoretiske fagene og de praktiske fagene? Om du husker, skriv
om hva som sitter igjen av følelse etter undervisningen du fikk.
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Føler du at fagene praktisk og teoretisk har betydd noe for deg både i tiden du gikk der og i
tiden frem til idag? Hva vil du vektlegge som vesentlig undervisning?

Fikk du den undervisningen du følte du trengte? Beskriv hvordan du fikk de teorifagene og de
praktiske fagene du følte du trengte. For mye, for lite, passe?
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4. HVA VAR VIKTIGST VED SKOLEN?

Merk tallene med rødt i en skala mellom 1 -10 for hva som var viktigst med skolen:
(1 for at det ikke var så viktig. 10 for at det var veldig viktig )

Lærerene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medelevene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omgivelsene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Håndverket:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skolemåltidet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teorifagene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At skolen var liten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At det ble forsøkt arbeidet kunstnerisk:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At praktiske fag og teori var en enhet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lærernes styrke i det teoretisk faglige:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lærernes styrke i det praktisk faglige:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hva var det aller viktigste ved Vidarskolen som har betydd mye for deg i ettertiden?

Andre kommentarer:
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