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Summary
This Master Thesis springs from the book ”The Spell of the Sensuous” by David Abram. His
reflections on the relationship between language and having a sense of belonging are my focal
point. According to Abram, language in Western culture reflects human thoughts, whereas in
oral cultures language functions as a membrane; language links people and the living
landscape. This approach I applied in a school setting. I looked at the connection between
language and sense of belonging and linked that with the natural classroom/learning space.
Do qualities arise in that space during open meetings between children and nature which
nurture the child’s own language and the child’s basic need to belong?

My research question then became: What influence does nature have as a learning room/
space for language and sense of belonging?

The method I used is the phenomenological writing process; to write in order to achieve a
greater clarity. Raw material was extracted from my personal experiences from teaching in
school, as well as from literature and personal interviews with teachers that work with their
selected learning room. For this thesis, I chose the open conversational form of the essay in an
attempt to make my work more easily accessible for target groups outside the academic
sphere.

My analysis opened up a new concept: living learning room. The freshness of this concept
stands in sharp contrast to what I slowly discovered as a blind spot in Norwegian schools: that
it operates with a learning room concept that is dead. The concept of a learning room in the
school that I belonged to is largely free from relations, closed, and sterile.
Six teachers were interviewed about language, sense of belonging, and learning room. Those
chosen were successfully working within my focus area; and the interviews show that all six
had a conscious relationship to precisely the learning room. Each has individually chosen a
learning room that they trust functions well for both them and their students.
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en dråpe i havet
ringer av sannhet
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1. Innledning
veien er
vende seg varsomt
alle savn har navn

Jeg vil begynne med egne erfaringer som har betydning for min vei inn i problemstillingen:
Hvilke kvaliteter har naturen som læringsrom?
Jeg vokste opp på et lite sted på Østfold-kysten. Der hang jeg tett sammen med storebror på
sjøen og i skog og mark, og var mer gutt enn det foreldrene mine satte pris på. Jeg vokste opp
uten fjernsyn. Dette førte til en oppvekst preget av at jeg var mye i bevegelse, og hvor det var
mer naturlig å være ute enn inne. Spesielt viktig var det for meg å komme ut på sjøen, eller
etter hvert, i puberteten, å kunne trekke meg tilbake til et våtmarksområde for å kikke på
fugler og å være i fred. Denne avhengigheten av natur var avgjørende for mine studier; etter
videregående valgte jeg å ta et mellomfag i natur- og miljøvern kunnskap. Der hadde jeg mitt
første møte med økofilosofien, og ble veldig glad i det å inventere, i å oppdage i natur.
Mange år og barn etter dette arbeidet jeg som miljøarbeider på en liten skole i Ås:

Det er kalt og regnvær når vi går fra skolen. Vi er på streif i dag, en ni års gammel gutt og
jeg. En gutt med store sosiale vansker på tur i skogen sammen med en han er trygg på. Vi
blir snart våte, utenfra av regn og innenfra av kondens. Så stopper regnet, og sola bryter
gjennom skydekket og tegner gylne striper mellom våte blanke trær og fuktig skogbunn.
Gutten blir stående midt i en lysstripe. Lenge står han der, helt stille, i sol og vind, før han
roper henrykt bort til meg; ”Se, Synnøve, vinden stryker meg i håret!”

Denne opplevelsen rørte meg dypt. Det var for meg et øyeblikk som senere skulle bli en kilde
til nye innsikter og dypere forståelser. Det var en enorm kontrast mellom guttens stakkato,
halve setninger og klønete, asosiale adferd inne i klasserommet, og den sansevare glade
gutten ute i skogen. Her uttrykker han kvaliteter som de fleste andre barn løper forbi, her er
han helt åpen og på plass. Det rystet meg. Jeg samlet meg mange lignende erfaringer i løpet
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av de første årene jeg arbeidet på skolen som miljøarbeider. Jeg var ”hu der skogdama”; som
tok med meg ”de som bråka” ut på tur, og hadde gode og krevende dager sammen med dem i
skog og mark.
Erfaringene med gode nære opplevelser ute og vanskelighetene med å komme i samme
posisjon inne beveget meg. Hva var det med undervisningen inne som gjorde at disse guttene
ikke fungerte der? Hvorfor måtte vi ut for å få det til å svinge godt? Hva var det med skogen
og opplevelsene der som åpnet for en helt annen spontan og glad deltakelse og samtale enn vi
var i nærheten av inne på skolen? Jeg bestemte meg for å ta en pedagogisk utdannelse, for
komme i en bedre posisjon i dette arbeidet med ungene.

Tillitens pedagogikk
Med en stadig voksende erkjennelse av at naturen er viktig, ikke bare for meg, men for alle
som trenger å erfare at de hører til på jorden, startet jeg høsten 2002 på min praktisk
pedagogisk utdanning (PPU) i naturfag, på det som nå heter Universitetet for Miljø og
Biovitenskap (UMB), Ås. Jeg visste lite om innholdet i studiet, og var mest opptatt av at jeg
kunne få en sertifisert utdanning i Ås, hvor jeg bodde. Jeg ble derfor overrasket og glad over
møtet med fenomenologien1, som vel var et særpreg for PPU på Ås. Denne sansefulle,
åpnende måten å undervise og lære på, grep meg. Fenomenologiens metode opplevdes veldig
i slekt med min egen tilnærming til naturen som en uutømmelig læringsarena. Dette møtet ble
en slags beruselse for meg: jeg var vant til å være en outsider, eller en som havner i mellom;
men denne gangen føltes det som om jeg var havnet midt i. Midt i en forståelse av at
fenomenologien er tillitens pedagogikk.

Erfaringer som uteskolelærer
Etter avsluttede studier fikk jeg jobb, og deltok på mitt første lærermøte. Der ble vi, klokt nok,
utfordret av rektor, som ville vite hva som var det viktigste for oss som lærere. Jeg husker at
jeg svarte at jeg ville bringe skolen inn i virkeligheten og virkeligheten inn i skolen. Og at det
skulle være morsomt å gå på skolen. Nå, snart ti år etter, er jeg fortsatt bekvem med de
svarene, selv om jeg ville lagt noe til.
1

Mer om fenomenologi side 11 og videre.
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Jeg jobbet på en liten barneskole som naturfaglærer og uteskole-lærer i noen år. Der startet jeg
skolehage og brukte uteskole som et verktøy i arbeidet mitt med de guttene som ikke fikk til å
lære noe samtidig som de måtte holde seg fast til skolepulten. Jeg hadde store planer, men
ikke ro og overskudd nok til å få de til å bli en del av andres planer. Frustrasjonen var stor; jeg
visste at jeg var på sporet av noe som var viktig for alle barn, ikke bare for ”mine gutter”, men
hadde ikke kraft nok til å komme inn i det, og ut med det, på en måte som var brukbart for
mine kollegaer. Til slutt sa jeg opp stillingen i min, samtidig som jeg hadde begynt på en
master i pedagogikk. Jeg bestemte meg for å ikke fokusere på uteskole, men i stedet fokusere
på pedagogisk teori; på bevegelsene. Hva er det som setter noe i bevegelse, for det må jo til
for at det skal skje noe vi kan kalle læring?
Jeg ble underveis oppmerksom på læringsrommet som bevegelsene skjer i, og på
sammenhengen mellom dette rommet og den læringen som skjer her. Kort fortalt så fant jeg
meg selv, på slutten av første års fordypning i litteraturen, tilbake på samme plass som der jeg
startet. Jeg var tilbake i skogen og hagen, og gjenkjente og aksepterte at min arbeidsplass er i
rommet mellom barn og natur. Det føltes godt og helt å komme tilbake dit. Med et større
ønske om å ville bruke dette naturlige læringsrommet for det som det er verdt, og med større
nysgjerrighet og ydmykhet for de skattene som finnes der.
Det ble klart for meg at det jeg ville utforske var sammenhengen mellom rommet og læringen,
og jeg begynte å søke i litteraturen etter veier og inngangsporter inn i dette. Jeg leste
hermeneutikk og fenomenologi, men fant meg snart fullstendig fordypet i studier av
indianerne og deres liv og læringsrom. Det var en viktig og nødvendig prosess for meg å
vedkjenne meg ”min indianer”, at min grunnleggende økologiske forståelse var indianerens.
Jeg så at det fokuserte min master; vissheten om at min pedagogikk er grunnfestet i en
besluttsomhet om å ta vare på jorda og fellesskapet.

Det andre språket
Av en venn fikk jeg lånt en bok; Sansenes Magi, av David Abram (Abram 2005). Den rørte
meg dypt, og han får den aldri tilbake. Boken brakte meg til et punkt, til en forståelse som jeg
intuitivt følte var min egen og som ble utgangspunktet for min masterfordyping. David Abram
satte meg på sporet av språkets betydning. Han viste meg hvordan språket er
inngangsnøkkelen til det naturlige læringsrommet.
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Til denne innledningen om bakgrunnen for oppgaven hører det også med en annen fortelling.
Først etter å ha lest David Abrams bok tre ganger, komprimert den ned til 16 sider og
forberedt et foredrag for de andre studentene, gikk det opp for meg at jeg hadde førstehånds
erfaring om akkurat det han skriver om. Erfaringen er fra 2002, jeg er student i praktisk
pedagogikk på Norges Landbrukshøgskole:

Vi er på vei inn på fjellet. Til Iungsdalshytta går vi, og uten bagasje. Den blir fraktet med
båt. Det er uvanlig varm høst, og lett terreng å gå i. Turen er heller ikke lang, men jeg er
kronisk sliten og samtidig full av inntrykk og følelser etter praksisdager på
landbrukskolen i Ål. Jeg slipper de andre studentene foran; jeg trenger å være alene nå.
Setter meg på en mosematte på en stein. Søker stillheten innover og utover. Faller på
plass i dette gode fellesskapet, og er klar for resten av turen inn, for den gode rolige
gangen alene innover fjellet.
Så kommer alle de underlige ordene. Hvor kommer de fra? Fra et sted langt inni meg som
var glemt og gjemt? Nå pipler de fram og vil ut. Rare gamle ord som er nye for meg, men
nære. De har en ro i seg, bringer en ro med seg, og jeg kjenner hvordan de binder meg
sammen med alt som lever rundt meg. Det er som om ordene gir næring til alt rundt meg
og alt i meg samtidig. Jeg føler ingen ekstase, men en djup ro. Djup glede. Djup
tilhørighet. Jeg er hel. Her. Nå.
Jeg nærmer meg bekken idet ordene blir tonale. Den gamle sangen synger i meg og rundt
meg. Jeg setter meg ned i lyngen. Gråter. Inni meg skjer en vårløsning; hjertet flommer
rolig over, ord og toner finner sine bevegelser i mine lengslers rom. Gleden samles i en
takk. Så går jeg videre. Rolig og rystet sjangler jeg etter de andre, fylt av noe nytt som
alltid har vært, som alltid skal være, som er meg.

Dette språket jeg fikk i gave, hva var det? Hva er det? For det er fremdeles der, nærmere meg
selv enn mitt eget norske språk, men fullstendig uforståelig for min norske fornuft. Det
aktiviseres automatisk i møte med fugler og dyr ute. Som om disse bevegelsene overrumpler
meg og får meg til å glemme meg bort så jeg snakker det andre språket ubevisst. Det gir meg
alltid denne opplevelsen av å bli mer forbundet, av å bli helere.
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Mine egne erfaringer rundt det andre språket gjorde David Abrams erfaringer og teorier
troverdige for meg. Jeg bestemte meg for å fordype meg mer i hans tanker om språket som
bindeledd med det å høre til i det levende landskapet. For å bli med meg videre, er det derfor
nødvendig at du også blir kjent med David Abrams tanker om sammenhengen mellom språk
og tilhørighet.
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2. En sving: Inn i problemstillingen
skriv meg tilbake til sanden
små spor
fra fjerne fjell

David Abram skriver om hvordan skriftspråkets utvikling har lagd en stadig større avstand
mellom oss og den levende jorden, og om vår kulturs store hjemløshet; at vi ikke lenger føler
at vi hører til i naturen (Abram 2005). La oss følge ham inn i hans forståelse av det han kaller
det levende landskapet.
Hele denne svingen inn i dette kapittelet er en fortetning av hans bok ”Sansenes Magi”, og det
er hans innsikter jeg søker å ivareta her.

Det levende landskapet
David Abram er økolog, sosialantropolog, filosof og magiker. Han reiste til Asia på
forskningsstipend, primært for å studere forholdet mellom magi og medisin. Der ble han
overrasket over at jorden selv var så sentral, og at sjamanens viktigste rolle ikke var å
helbrede menneskene, men å opprettholde balansen mellom det levende samfunnet og den
levende naturen. Han ble opptatt av å finne ut av hvordan og hvorfor menneskene i vestlige
kulturer har mistet sin umiddelbare samhørighet med jorda og alt og alle som bebor den, det
han kaller det levende landskapet (Ibid. kap.1).

Det filosofiske landskap
Han vendte seg mot det filosofiske landskapet. Dette ville han studere nærmere. Vestlige
vitenskapsteorier har fra Descarte’s (1596-1650) skarpe skille mellom subjekt og objekt, hatt
stor tillit til den objektive vitenskapen. Dette har skapt en avstand med muligheter for store
oppdagelser, men samtidig et akademisk klima med mindre tillit til menneskenes egne
subjektive hverdagserfaringer. Noen vestlige filosofer har imidlertid tatt avstand fra denne
tankegangen. Vi følger David Abram inn i hans forståelse av disse filosofene:
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Livsverden som erfaringsrom
Edmund Husserl (1859-1938) er grunnleggeren av fenomenologien som filosofisk disiplin.
Fenomenologien er den tradisjonen i vestlig filosofi som sterkest har stilt spørsmålstegn ved
vitenskapens tro på objektiviseringen av sannheter, og Husserl hevdet at det subjektive alltid
er det objektives grunnvoll. Hans sentrale begrep var ”livsverden”, som er vår felles samling
av våre egne, subjektive erfaringer, slik de berører oss og preger oss før vitenskapens
forklaringer og pregninger.
Husserl var på slutten av sitt liv opptatt av begrepet rom, som utgangspunkt for den livsverden
der våre erfaringer skapes. Han arbeidet med tanke på at jorden selv er dette rommet, eller
også skaper dette rommet, hvor ro og bevegelse kan oppleves annerledes enn ”objektive
sannheter” (Ibid. kap.2).

Samtalen mellom vår kropp og jordens kropp
Filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) ønsket å gjøre Husserls fenomenologi mer
konkret, og å trekke den enda lenger. Hans stadig tilbakevendende tema i sitt
fenomenologiske arbeid, er kroppen. Det intellektuelle er rotfestet i våre opplevelser med
kroppen. Kroppen er med andre ord vår kontaktmulighet, vår redskap for refleksjon, tanker
og kunnskap. For Merleau-Ponty er det en gjensidig aktivitet i disse møtene; vi imøtekommer
verdens puls og verdens uttrykk aktivt, og med sammenflettede sanser. Merleau-Ponty tenker
at det er dette samspillet mellom flere sanser som muliggjør den store sammenfletningen
mellom vår kropp og jordens kropp. Synestesi kalles det når vi snakker om at flere sanser
spiller sammen, fletter seg sammen, og bringer oss nærmere jorden. Eksempelvis gjør
sammenfletningen av syn og hørsel meg både i stand til å lese godt, men også i stand til å
komme i kontakt med både tingenes ytre (syn) og indre (hørsel) rom.
Spor av synestetiske sansningen finner vi for eksempel i utrykk som varme og kalde farger.
Meskalin, som er en bestanddel i Peyote-kaktusen, blir i tradisjonelle seremonier hos
urbefolkningen i Mexico og Nord Amerika nettopp brukt for sin synestetiske effekt.
Meskalin virker slik at den svekker den objektive holdningen som opprettholder grensene
mellom sansekvalitetene, slik at sterk synestesi oppstår, og for eksempel lydene får farge og
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besjelet natur kommer deg i møte med ukjent intensitet og et helt annerledes uttrykk enn vi
sanser i vår dagligdagse sansevarhet.
På slutten av sitt liv flyttet Merleau-Ponty blikket fra menneskekroppen til det han kalte
”kjødet”. Kjødet er et begrep som rommer både våre kropper og verdens kropp, fordi vi er av
samme stoff. Dette kjødet er både fornuftig og sansende. Merleau-Ponty forklarer verdens
nærvær nettopp som nærheten mellom verdens kjød og mitt kjød, verdens kropp og min
kropp. Med det bryter han med skikk og bruk i vestlig filosofi, og går i en tydelig animistisk
retning. Han hevder at det hele tiden pågår en stille kommunikasjon mellom kroppen og
livsverden.

David Abrams språkbegrep
David Abram spør om det er slik at fenomenet språk er alles, og ikke bare menneskenes?
I følge Abram var Merleau-Ponty opptatt av språk: Merleau-Ponty beskriver den før språklige
sansningen; at det allerede der foregår en utveksling av inntrykk og uttrykk mellom den som
sanser og det som sanses. Denne gjensidigheten er jordsmonnet for det vi kaller språk. Her
fødes språket. Han beskriver hvordan de spontane bevegelsene i kroppen oppfattes
umiddelbart hos de andre og hevder at all levende tale også er en slik gestus, et sammenvevd
uttrykk der både lyder og former og rytmer sammen danner meningen. Slik sett er språket mer
en kroppslig, enn en mental aktivitet. I følge Abram går Merleau-Ponty mye lengre enn andre
vestlige språkfilosofer i å hevde at språket har en tonalitet2, som henter ut mening fra et nivå
bakenfor tankens nivå. Denne tonaliteten stammer fra omgivelsene vi vokser opp i. Språket er
en måte å ”synge verden på” (Ibid. s80).
Dagens språkkyndige ser mer på språket som en kode. Det medfører at det kan separeres fra
verden utenfor oss selv, og at det representerer, men ikke rommer. Merleau-Ponty hevder, på
sin side, at språket er meningsfullt først og fremst i den grad det er koblet til de kroppslige og
sanselige erfaringene vi har fra kontakten med jorden. Merleau-Ponty skiller her skarpt
mellom aktiv uttrykksfull (gestfull) tale og en tale hvor bare etablerte formler gjentas. Gestfull
tale inneholder noe som er forbundet med vår livsverden. ”Språk er selve stemmen til trærne,
bølgene og skogen.” (Ibid. s88).
2

Dvs at det har en rytme, en melodi, og en flyt, at det har en slags sang eller klang i seg.
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Det ser ut som om språket i den vestlige verden kommer i veien for en slik jordrettet sansning,
helt motsatt det som skjer hos muntlige urfolk, der språket ivaretar denne sansevarheten.
Filosofer har vært opptatt av å finne årsaker til den vestlige kulturs manglende vilje til innsikt
i å bevare naturens mangfold i økologisk balanse. Filosofer og historikere har definert to
hovedansvarlige; den jødisk-kristne tradisjonen og Sokrates og Platon. Det betyr at både
hebreerne og grekerne hadde en distanse til naturen rundt seg, hebreerne som et åndelig
begrunnet herredømme over naturen, grekerne med en intellektuell avstand mellom seg og
resten av den biologiske verden. Dette var to veldig forskjellige kulturer, men de hadde noe
felles; begge brukte et fonetisk3 skriftspråk, nemlig aleph-betet (hebreerne) og alfabetet
(grekerne).

Språkets utvikling
Abram beskriver hvordan mennesket fra først av har vært helt avhengig av å kunne lese
naturens språk; å kunne spore. Derfor har vi i oss en innbygget nysgjerrig vane; å jakte på
mening i det som kommer oss i møte, og i dem vi møter. Historien viser en gradvis utvikling
fra fotspor, håndavtrykk, helleristninger og hulemalerier. Bildespråk og piktogrammer, som i
egyptiske hieroglyfer og kinesisk tegnspråk, inneholder bilder fra naturen. Etter hvert som
behovet for å uttrykke seg mer nyansert økte, som for eksempel å uttrykke følelser, ble
rebuser innført. Innenfor samme språkområder åpnet dette snart for å bruke lyden av stemmen
i språket, i stedet for å vise til det meningsbærende bildet.
Semittiske skriftlærde utviklet på 1500 tallet før Kristus det som de kalte aleph-betet.
Konsonantene var på en måte rammen og kantene og begrensningene i språket, og fikk sine
skrevne tegn. Vokalene derimot, ble først ikke nedskrevet; de var pusten, ånden som ga
ordene mening og skulle aktivt tolkes inn i tekstene. Dette aleph-betet besto av 22 tegn, og ble
dermed en mye mer håndterlig sak enn de tidligere piktogrammene som kunne inneholde
store mengder tegn. Aleph-betet gjorde avstanden mellom menneskelig kultur og natur større.
Språket ble en selvsirkulerende øvelse, helt uavhengig av bilder fra den levende naturen, og
bare avhengig av lyder formet i menneskets egen munn. Enda større ble avstanden da
grekerne overtok aleph-betet og lagde alfabetet av det. Grekerne tegnfestet også vokalene, og
3

I motsetning til bildespråkene er det bygget opp av lyder.
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spikret dermed igjen teksten. Tekst fikk med dette en annen historisk tyngde og mulighet, og
samtidig en annen rigiditet og varighet.
I muntlige tradisjoner forandrer historiene seg over tid og i takt med ny innsikt. Nå ble
historien sementert. Handlingen ble stanset. Dette åpnet for en annen refleksjon rundt ordenes
betydning enn før, og en større oppmerksomhet på tankevirksomheten. Dette ble starten på
den abstrakte tankens storhetstid, med Sokrates og Platon på 400 tallet før Kristus. Samtidig
vedkjenner nettopp Platon at dette alfabetet ”vil plante en glemsel i deres sjel. Det vil gjøre
oss avhengig av ytre merker (bokstaver) for å huske, noe som kan føre til en innbildning av
visdom.” (Ibid. s112).
Kort sagt er det slik at det greske alfabetet ga mennesker en opplevelse av fasthet og form i
språket som gjorde oss uavhengig av ikke-menneskelig natur på en måte og i et omfang som
var nytt for menneskeheten. David Abram finner det underlig at ingen i det tjuende århundre
virkelig har gått inn og studert sammenhengene mellom alfabetet og menneskets forhold til
vår levende jord.
I følge David Abram ble altså animismen aldri helt forlatt. Vår sansevarhet har bare beveget
seg fra den omsluttende natur til den skrevne bokstav, på en slik måte at vi også føler at
bokstavene snakker. Vår sansning er nå forbundet med disse tegnene i stedet for månen og
fuglene og trærne.
Antropologer som har studert navahoene, har funnet at fortalte hendelser som ikke er romlig
forankret, mister sin troverdighet og tyngde. Indianere forteller om hvordan de mistet taket på
livet sitt når de flyttet fra sine landområder og stedenes historier: ”Jeg glemmer hvordan jeg
skal leve og glemmer hvordan jeg skal være sterk”, forteller indianeren Wilson Lavender.
Muntlig kulturers historier er altså sterkt forankret i den levende jorda, til stor forskjell fra
skriftlige kulturers historier. De nedskrevne historiene kunne fraktes langt, og ble gradvis
mindre stedbundne. Hukommelsen ble ivaretatt i stadig større grad av bokstavene enn av
stedene. Samtidig mistet også stedene sin kraft, de var ikke lenger menneskenes hukommelse
og veiledere, det var ikke lenger noen som lyttet til deres språk, og snart tenkte ikke
menneskene over at stedet hadde en stemme i det hele tatt.
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Tid og rom
Abram gir også begrepene tid og rom oppmerksomhet i denne sammenhengen. Disse
begrepene er annerledes i muntlige kulturer enn i skriftspråkkulturer. I muntlige kulturer er
disse begrepene aldri atskilte, men innvevd i hverandre og helt nødvendige deler av
hverandres tilstedeværelse. Lignende eksempler finnes hos urbefolkningen over hele kloden.
Det kan se ut som om skillet mellom tid og rom er helt avhengig av skriftkulturen. De greske
tenkerne var de første som virkelig systematisk begynte på denne separeringen. Så kom
trykkpressen, og utrenskingen av gamle tradisjoner foregikk i stor stil i hele Europa. Titusener
av kvinner og mye muntlig kunnskap gikk opp i røyk. Alfabetet fikk heretter fullt
herredømme.
Mange år senere, på 1600 tallet, formulerte Isaac Newton tid og rom som to helt atskilte
begrep; tid som absolutt og jevn flyt, og rom som uforanderlig og ubevegelig. Kant forsterket
senere på 1700 tallet atskillelsen av tid og rom med å slå fast at de er to uavhengige
absolutter. Albert Einstein utfordret med sin relativitetsteori på tidlig 1900-tall dette synet på
rom og tid, og endte opp med et begrep han kalte ”romtid”.
Abram viser hvordan fenomenologien med Edmund Husserl etter hvert kom fram til en
forståelse av tiden som noe som var forankret i en annen erfaring enn den timelige. Martin
Heidegger skrev i sitt verk ”Sein und Zeit”, om tiden som et glemt mysterium, som selve
værens mysterium. Han deler tiden opp i tre deler: fortid, nåtid og fremtid, som noe som er
annerledes enn oss, og som er utenfor oss selv. Han hentyder også etter hvert til et begrep han
kaller ”tid-rom”, en mer abstrakt forståelse av noe som verken er romlig eller timelig.
Merleau-Ponty blir etter hvert tydeligere og tydeligere i sin forståelsen av at det er den
erfaringsmessige sfæren som er basis i våre opplever av tid og rom. Han døde før han fikk
fullendt sine funderinger om dette. Disse tre fenomenologer har forsøkt å ta oss med tilbake til
en opplevelse og en forståelse av muntlige kulturers bevissthet om nåtiden. De nådde ikke
helt fram, men har gitt oss nyttige ledetråder på veien.

Nået, nærvær og luft
David Abram forteller fra sine meditasjonserfaringer, om opplevelse av nåtid som et
ekstrasanselig nærvær, som en erfaring som fordyper forbindelsen med stedet og jorden.
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Abram hevder at strukturene og formene i levende landskap gir form til tanker og ord, og ville
finne sporene etter ordene fortid og fremtid. Han fant at Heidegger sier at hver av disse tre
tilstandene fører oss mot en horisont, dvs mot en grense. På søk etter forskjellen mellom
fortid og fremtid finner Abram deres former. Han finner at framtiden holder tilbake, slik
horisontlinjen som ligger der når vi nærmer oss, fortsetter å holde tilbake, samtidig som den
åpenbarer stadig nye ting. Fortiden avviser, og den må være skjult, den må være inne i, være
under bakker vi står på. Sånn sett blir framtid og fortid til horisonten og bakken, og begge blir
dermed både timelige og romlige.
En viktig faktor i vår atskillelse fra den levende jorda, er våre firkantede tanker om rom og
tid. Så snart Abram beveget seg inn i fenomenologiens forklaringer på disse begrepene,
skjedde det samtidig en forankring i jorden, og han så at han sto midt mellom fortid og
fremtid, midt mellom det skjulte og det tilbakeholdte. Med ett ble han klar over enda et viktig
nærvær: Nået. Han så at nåets hemmelighet er akkurat her, og at det er selve luften som
rommer den konkrete usynligheten av øyeblikkets nærvær. Nærvær av det han kaller
øyeblikkets tykkelse, luftens mysterium. Abram beskriver hvordan luften er en gåte for
menneskene, med sitt usynlige men konkret merkbare nærvær. Den gjennomtrenger oss og er
en kontinuerlig og selvfølgelig nødvendighet for alle levende, pustende vesener. Samtidig
gjør luftens usynlighet den også til et fravær som det er lett å overse i vår hverdagsbevissthet.
Vi kan ikke se den, men vi kan se alt som beveges av den. David Abram undrer om kanskje
luften er det synlige landskapets sjel; ”Som selve mysteriet i det levende øyeblikket er luften
det mest intime fraværet øyeblikket utgår fra, og gjennom det en nøkkel til jordens glemte
nærvær.” (Ibid. s208).
Luft og pust og vind har for jordens urbefolkning hatt med det hellige å gjøre, det er det
mystiske nærværet og fraværet, det usynlige, men konkrete, det som gir liv og som setter i
bevegelse. Pustens forbindelse med talen gjør den også koblet til det meningsfulle og til
tenkningen. Abram viser til undersøkelser som har vist at aboriginerne i Australia ser på dette
usynlige mediet som er mellomting, som de synlige tingene rundt oss vokser frem fra. At vår
ubevissthet er koblet til rommene mellom våre bevisstheter, til luftrommet mellom tingene
som er der.
Læren om luften er i mange tradisjoner hellig, og ofte også hemmelig og vanskelig å få
tilgang til. Luften er hellig også for nordamerikanske indianere. Seremonipipen er sentral i
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deres ritualer. Tobakksrøyken synliggjør den hellige luften, den usynlige ånden og bringer
deres bønner til alle de kreftene de henvender seg til. ”Woniya, woniya wakan – den hellige
luften som fornyer alt med sin egen ånde. Woniya, woniya wakan – ånd, liv, pust, fornyelse –
det betyr alt det. Woniya – vi sitter sammen, vi rører ikke ved hverandre, men noe er der; vi
føler det mellom oss, som et nærvær.” Mennesket påvirkes av og påvirker vind, slik at det må
strebe etter først å harmonisere seg selv, for så å slippe denne harmoniserte pusten, ”vinden
inni en”, ut til de store vindene og derigjennom harmonisere den levende verden, hele
kosmos, for tilslutt å trekke denne velsignede harmonien inn i seg selv. Det er her
seremoniene, med den rituelle kraften i sangen, brukes for å påvirke fellesskapene og
naturkreftene. For navahoene er vind det samme som ”sinn” eller ”psyke” er for oss, men i en
videre betydning, fordi vind er forbindelse med verden omkring, noe vi deltar i sammen med
andre vesener, noe vi er innfoldet i.
David Abram hevder at der hvor alfabetet skred fram, mistet samtidig lufta sin sjel, sine
psykiske aspekter. Dette skjedde hånd i hånd med kirkens utbredelse, og med dens tro på en
ikke-sanselig himmel, og en ikke-kroppslig sjel. Alfabetet ble et nyttig og nødvendig verktøy
for den bokstavtro kirken, spesielt i misjonerende arbeid, de innfødte som ble kristne måtte
også lære denne nye teknologien; å lese og skrive. Ved dette ble de frarevet sin gamle nærhet
og kommunikasjon med den levende naturen. Det fantes ikke lenger noe åndedrett mellom
menneskene og den levende naturen (Abram 2005)4.

4

All henvisning til Abram heretter er fra Abram 2005.
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3. Utvikling av forskningsspørsmålet
ingen sluttstrek
bare terskel
til nye rom

David Abram viser hvordan skriftspråkets utvikling fra bildespråk til lydspråk har laget en
stadig større avstand mellom mennesker og natur. Språket i den vestlige kulturen fungerer nå
som et speil for den menneskelige tanke og refleksjonsevne. I muntlige kulturer fungerer
språket fremdeles som en slags membran mellom mennesker og naturen, og bygger
forbindelsen mellom alt som lever, slik at menneskenes språk er en stemme i et større kor;
fjellens, fuglenes, trærnes, det levende landskapets språk.
Hans konklusjoner rundt sine oppdagelser om koblingen språk og tilhørighet ble mitt
omdreiningspunkt; hvis språkets kvaliteter kan åpne eller stenge for forbindelsen mellom
menneske og natur, må ikke da også naturen ha i seg kvaliteter som kan åpne for utvikling av
språket? Finnes det en skjult skatt i å gjenopprette denne tapte forbindelsen mellom barn og
natur; slik at et språk som nærer barnets egen natur oppstår som et resultat av dette møtet?
Erfaringene mine fra skolen; de gode nære opplevelser ute og vanskelighetene med å komme i
samme posisjon inne beveget meg. Hva var det med undervisningen inne som gjorde at disse
guttene ikke fungerte der? Hvorfor måtte vi ut for å få det til å svinge godt? Hva var det med
skogen og opplevelsene der som åpnet for en helt annen spontan og glad deltakelse og
samtale enn den vi var i nærheten av inne på skolen?
Kort sagt: hvilken sammenheng var det mellom læringsrommet og læringen? Jeg ville videre,
jeg ville forstå mer av språkets betydning for dette viktige aspektet å høre til.
Dette ledet meg fram til mitt forskningsspørsmål, som lyder som følger:

Hvilken betydning har naturen som læringsrom for språk og tilhørighet?
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4. Samtale som metode
om noen våger
møte meg
i langsom fart

Den naturlige samtalen er det som alltid har vært, og alltid kommer til å være det viktigste
menneskelige læringsmiljøet (Säljö 2008). Denne oppgaven er skrevet i den åpne samtalens
rom og på fenomenologisk grunn. Fenomenologien er eksemplenes vitenskap (van Manen
1990). Fenomenologiens metode er den åpne, spørrende, sansevare holdningen til det som
kommer en i møte. Et intervju er også en samtale, hvor ny kunnskap fødes som et resultat av
dialogen mellom den som intervjuer og den som blir intervjuet (Kvale & Brinkmann 2009).
Samtaleformen benyttes også i de avsluttende, diskuterende refleksjonskapitlene.

Oppgaven er skrevet på bakgrunn av egne erfaringer, litteraturstudier og intervjuer:
Erfaringene fra skolen ble satt i et nytt lys etter å ha lest om David Abrams forståelse av
sammenhengen mellom språkutvikling og tilhørighet. Studien av boken ga meg nye
perspektiver og begreper, og en styrket opplevelse av viktigheten av uteskolearbeidet.
Litteratur er brukt mest som stabiliseringer av perspektiver, men også for å finne nyanser og
kontraster i forståelsen av hva språk er, hva det innebærer å høre til, og hva et læringsrom er
eller kan være.
Intervjuene er gjort med to fokusgrupper, valgt ut etter min kjennskap til at de jobber i deler
av det feltet jeg ville undersøke, og at de har suksess innen sitt arbeide.

Erfaringer som samtaler
Etter hvert som livet leves, samler man seg erfaringer. Under arbeidet med denne oppgaven,
har mange tidligere erfaringer dukket opp, som om de vil delta i den samtalen som alltid
foregår mer eller mindre bevisst i refleksjonens rom. Idet jeg startet mine studier i Fyresdal,
ble jeg overrumplet av erfaringer fra en studietur i sjamanisme i Peru. De kom tilbake i
19

fornyet styrke idet vi startet på å fordype oss i kunnskap, læring og undervisning. Slik er våre
erfaringer med oss hele tiden. De dukker opp i bevisstheten når de finner knagger å henge seg
på eller åpninger å smette ut av. Det kan være lukter og lyder og bilder som bringer dem inn i
samtalen igjen.
Mine erfaringer spenner over tre hovedgrupper: erfaringer med natur, elever og språk.
Naturerfaringene er den grunnen jeg står på i mitt arbeide, et tillitsfullt forhold til det levende
landskap som er utenfor følerier og bevisbyrder. Eleverfaringene mine gir meg knagger til
gjenkjennelse og forståelse av min egen læring, av litteraturens innhold, og av de intervjuede
pedagogenes fortellinger. Mine spesielle språklige erfaringer har en dobbel grunn; på den ene
siden dypt rotfestet og gjennomvevd i mitt eget, og på den andre siden et uutforsket univers;
allikevel antar jeg at det er nettopp denne tilgangen til andre språket, som både ligger til grunn
for min språklige teft, og også utgjør det motet som skal til for å bevege meg inn på et område
jeg strengt tatt ikke er faglig skolert i; nemlig språk.
Jeg velger altså samtaleformen som en gjennomgående metode i mitt arbeide. Den åpne
samtalen er også essayets form; der det sentrale er fortellingen om nettopp erfaringen og
refleksjonene over refleksjonene om disse. Essayskriving er personlig bearbeidelse av
erfaringer for å søke større forståelse; å søke sannheten gjennom erfaringene, men aldri å
hevde at den er funnet (Bech-Karlsen 2009).
Den hermeneutiske sirkelen er en nærliggende forklaringsmodell på en fenomenologisk
metode. Slik jeg forstår den, ikke som en sirkel, men mer en langsom spiral, der gamle
erfaringer og erkjennelser ligger som et bakteppe som er i samtale med nye opplevelser og
erkjennelser, før disse i bearbeidet tilstand legger seg inn som et nytt bakteppe, litt eller mye
forandret fra forrige erkjennelsesbevissthet. Den hermeneutiske sirkel beskriver da den
langsomme prosessen som den vedvarende samtalen mellom gamle og nye erfaringer
aktiverer.

Litteratur som samtale
Mine litteraturstudier har vært preget av den hermeneutiske tilnærmingen, etter hvert som det
leses, aktiveres gammel kunnskap og erfaringer som et bakteppe der den nye kunnskapen
flettes inn. Jeg har søkt å ta vare på artikler som har vært viktige for meg under studiets gang,
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tatt de fram igjen og sett at de hører til det arbeidet jeg har gjort med å forløse det nye
begrepet og avsløre skolens blinde flekk.

Intervju som samtale
Hensikten med intervjuene har vært å få hjelp til å utvide kunnskaper om valgt
problemstilling. De ble gjennomført på bakgrunn av egne erfaringer og litteraturstudiene og
funnene der; jeg ønsket å utforske videre begrepene språk, tilhørighet og læringsrom. Jeg har
brukt digital opptager, og skrevet intervjuene ut derfra etterpå, samt kodet dem med bokstaver
og kronologiske tall, etter svarrekkefølgen. Intervjuene er bare delvis anonymiserte, dvs at
noen av stedene er navngitt, men pedagogene har fått hver sin nye bokstav påklistret. Alle har
godkjent dette. Bearbeidelsene av intervjuene har vært en slags meningsfortetting (Kvale &
Brinkmann 2009), der jeg mer har sporet fortellingene, det narrative, enn å søke å analysere
intervjuene i bit-for-bit-forståelser. Jeg har dels fortettet og gjengitt pedagogenes svar, dels
latt de få stå uforkortet, for å tilføre oppgaven liv og stemning og troverdighet. Fortellingene
er bærere av sine egen sannheter, sine lag med kunnskaper som hvilende venter på å bli
forløst når tiden er inne.
Ved hjelp av intervjuene har jeg lett etter linken mellom tilhørighet og språk. Den ene
fokusgruppen, pedagogene i vest, har jobbet mest med tilhørighet. Som motsats valgte jeg å
intervjue noen pedagoger i øst som har jobbet mer bevisst med språk. Jeg ville se om det gikk
an å spore både språk og tilhørighet i begge leire. Begge gruppene jobber bevisst med
uteskole som læringsrom.

Ord som samtaler
Denne oppgaven er forsøkt skrevet med ordvalg som ikke stenger noen ute fra å forstå dens
innhold, og er tilegnet min far, og alle hans likemenn og likekvinner som aldri opplevde at
skolen hadde noe å tilføre deres liv. Jeg er selv ikke glad i det akademiske språket, som kan
være keiserens nye klær på sitt verste og skape en unødvendig avstand til vanlig folks
hverdagserfaringer og tanker (Christie 2009). Denne oppgaven er forsøkt skrevet lettlest, for å
få deg som leser aktivt med meg inn i stoffet. Det å søke en åpnest mulig kommunikasjon må
være all pedagogikks innerste vesen, i alle fall er det mitt ønske for all min pedagogiske
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virksomhet. Jeg har derfor valgt en muntlig dvelende, delende og fortellende form på språket.
Allikevel inneholder den deler som er mer vanskelig tilgjengelige enn andre, jeg ser det. Og
beklager det.

Skriveprosess som samtale
Ellers er det jo slik, at skriveprosessen også er en metode i seg selv (Vygotsky1978) (van
Manen 1990) (Kvale & Brinkmann 2009) (Bech-Karlsen 2009). Slik har jeg alltid hatt det,
denne opplevelsene av at tanker klarner mens de skrives, og også at gjennom denne klarheten
finner nye tanker åpninger til å slippe fri og gjennom, slik at de berører min bevissthet og jeg
kan gi de sine ord, gjøre det usynlige synlig, som jo en slik prosess består i. Jeg vedkjenner
meg min fenomenologiske natur her; at mens jeg skriver, skrives noe opp og fram. Det
gjentagende skrivearbeidet klarner tanken og gir større innsikt. Alt menneskelig
forskningsarbeide som kommuniseres gjennom skrift, er en form for skrivearbeid, dvs. at
skrivearbeidet i seg selv er en viktig del av selve forskningsarbeidet. Det gjelder å ha en
velutviklet følsomhet overfor at tingene selv snakker. Skrivearbeidet gir oss en nødvendig
avstand som muliggjør nye forståelser og perspektivendringer, som i neste runde gir oss større
nærhet til stoffet; det blir mer vårt eget tankegods (van Manen 1990).

Allikevel, med den ydmykheten som påkreves når man kjenner til ordenes muligheter og
begrensninger:
Men korleis det er
kan jo ikkje seiast
for det
ja det er jo ikkje eit ord
(Jon Fosse: fra ”Eg er vinden”)

Essayets åpne form, dets ønske om å vise i stedet for å bevise, å forstå i stedet for å forklare,
og dets tillit til egne erfaringer treffer meg i hjertet. Jeg velger den som metode for mitt
skrivearbeid. Jeg velger bølgemodellen, dvs. at jeg lar flere små fortellinger være motor som
bringer oss inn i de erfaringene jeg ønsker å løfte fram, støttet av litteraturen (Bech-Karlsen
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2009). Jeg regner med at masteroppgavens sprenger essayformatet, men velger allikevel
essayets form, da den åpne samtalen er gjennomgående i mitt arbeide.

Samtalene, både i møte med litteraturen og intervjuene, er farget av min forståelse, mine
grunner, min stemme. Det står jeg for. Med kroppen møter jeg jordens kropp, og med tanker
og ord møter jeg andres tanker og ord, og i åpne gode møter blir noe nytt født. Med min
varhet for språk søker jeg å finne forløsende ord på dette nyfødte, på små innsikter som
bringer små sannheter med seg. Som deler av speil, eller fragmenter av historier med
muligheter til å delta i en større samtale. I en større sammenheng. I en større vev.
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5. Teoretiske perspektiver: språk og tilhørighet
søker
i storm og stille
etter lyden av sang

veider
ved alle vann
etter hvite vingeslag

Hva skjer når barn møter naturen? Når naturen møter barn? Finnes det kvaliteter i naturen
som utløser et språk hos barnet? Et språk som barnet trenger for å kjenne at det hører til? I så
fall hvilket språk snakker vi om da?
Som sagt var møtet med David Abram og hans bok et møte som rørte noe dypt i meg; en rar
opplevelse av noe gjenkjennelig, blandet med en frisk og ny opplevelse av å forstå
sammenhengene han skisserte. Hva finnes der, i det levende landskapet, i det naturlige
læringsrommet? Hvilke kvaliteter er det som vi overser i vårt daglige uteskole arbeide? David
Abram oppdaget det under sin studie reise og fordypet seg i det; i mellomrommet mellom
mennesker og natur hvor noe lever som vi lever i. Så enkelt og så komplisert kan det sies. Så
har jeg sagt alt men allikevel ikke åpnet det opp, vi må lenger inn i forståelsen av dette.

Hvilken betydning har naturen som læringsrom for språk og tilhørighet?
Jeg velger som metode dialogen, samtalen mellom litteraturen og meg selv. Samtalen er
essayets åpne og spørrende metode. For å komme videre må jeg over elven, helt uten bru og
tilhørende troll. Jeg etablerer derfor mine hoppe steiner, stoppesteder; begrepene språk og
tilhørighet. Via dem vil jeg forsere elven, og se hva som finnes på den andre siden. Bli med!
Språket må forklares med seg selv, deri ligger dens muligheter og begrensninger for
forståelse. La oss uansett prøve å komme nærmere begrepene språk og tilhørighet.
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Språket først
I begynnelsen er alle ord små. Som lyder kommer våre første forsøk inn i verden; som et
ønske om å skape en kontakt? Fordi de virker. De ikke bare skaper en kontakt med de som er
rundt oss, men også med det som er inne i oss. Gurglende og nynnende, ulende og stønnende,
finner vi oss selv forbundet med den indre og den ytre verden. Via lyder vi skaper og lyder vi
hører. Siden det har språket vårt og lydene våre vært vårt viktigste middel for å oppnå
kontakt. Slik ser jeg det.
Stein Bråten skriver om dette; om hvordan kontakten mellom barn og voksen er viktig for at
barnet skal overleve, at mennesket er en art som ikke alltid tar vare på eget avkom, slik at det
ansiktsvendte møtet mellom barn og voksne kan være avgjørende for å skape tilstrekkelig
sympati for at noen fostrer deg opp (Bråten 2007).
Henriksen og Vetlesen skriver at det som kjennetegner det å være menneske, er nettopp denne
mangelen på selvtilstrekkelighet, at vi er helt avhengig av den andre for å bli oss selv. Det er
visse ting som ligger i vår menneske natur, som vi ikke kan velge bort, nemlig avhengigheten,
sårbarheten, skjørheten og dødeligheten (Henriksen & Vetlesen 2000).
Det er denne menneskenaturen som vi bringer med oss inn i skolen, inn i klasserommet. Bli
med meg inn i en time og hils på min unge venn Geir.

Skole og språk
Det sitter en gutt og stirrer fortvilet ned på pulten. Foran ham ligger er ark han skal fylle ut,
han skal bøye adjektiver. Han lager ikke lyder, han ber ikke om hjelp. Bruker blyanten litt
innimellom. Kikker forsiktig bort på de andre. En lærer kommer bort til ham og viser ham
noe. Han skriver noen ord når hun står der, så går hun videre, og det blir ingen flere bokstaver
på arket. Når klokka ringer er han først ute av klasserommet.

Geir var ikke en av ”mine gutter”, på den skolen jeg jobbet. Han bråkte ikke nok. Jeg arbeidet
i den klassen han gikk, med noen andre gutter, men fikk mer og mer vondt av ham. Han tagg
meg med blikk og ord om å få være med ut i skogen, når vi som bråkte nok, dro av gårde på
våre fredagsturer. Jeg fikk ikke lov til å ta ham med av læreren hans, annet enn en sjelden
gang; på rullering, han som de andre i klassen, ellers ville han komme til å miste så mye
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undervisning. Og det var så mye han trengte å lære, denne gutten, som lå så langt etter de
andre. Jeg kapitulerte og angrer på det. I dag ville jeg ha sloss for å få ham ut. Og hatt gode
argumenter.
Tilbake til adjektivene; jeg hadde jobbet i den klassen lenge og kjente gutten godt. Allikevel
var det å se ham i akkurat denne situasjonen en så ubehagelig opplevelse for meg at den har
satt seg fast. Denne gutten, som hadde så lite selvtillit og så få gode erfaringer med å beherske
skolefagene, bortsett fra tegning og sløyd, visste godt hva å bøye var. Han hadde bøyd greiner
og ståltråd, men å bøye et adjektiv? Hvorfor er det så umulig for en pedagog å skjønne at et
sånt abstrakt språk ikke duger for en sånn femteklassing? På arket hans var en tabell, nedover
på venstre kolonne sto adjektivene og ventet, øverst på høyre rad de fine ordene: positiv,
komparativ, superlativ. Jeg følte i et glimt at jeg så hans store håpløshet; at kampen alt var
over, det ble ikke noe slag i dag heller, resignasjon heter det visst. Hvordan kan man utsette
en gutt som ham for dette? Så lenge jeg hadde kjent ham hadde han ikke hatt noen problemer
med å uttrykke seg muntlig, bortsett fra i pressede klasseromssituasjoner. Aldri hadde jeg
observert at gutten ikke kunne sine positiver, komparativer og superlativer i våre samtaler. Så
hvorfor må barn lage systemer av noe de ikke vet hva er? Hvem er det for?
Nils Christie skriver i sin bok: ”Små ord for store spørsmål”, om språket som åpnende
mulighet; om å fjerne avstanden mellom folk og kunnskap, kunnskap og folk. Han skriver om
hvor viktig det er å finne ord som ikke stenger. ”Om vi vil ha et samfunn av deltagere, så må
vi ha et språk som gjør deltakelse mulig.” Han forteller at han som barn var svært lite flink på
skolen, at han satt mest og dagdrømte, og sjeldent kunne svare for seg. Han uttrykker
takknemlighet for at han fikk sitte slik i fred, og også for at hans studietid på universitetet var
såpass fritt at de selv kunne ta tak i det de ville arbeide med. Så lenge lærernes liv ikke klarte
å forbinde seg med studentenes liv, var det best å være uten lærer, sier han, takknemlig for å
slippe unna at noen ville lære ham noe lenge før han visste hva han skulle bruke det til
(Christie 2009).
Roger Säljö har noe å bidra med her, som professor i pedagogisk psykologi ved universitetet i
Göteborg. Han skriver at skolen som lærested er en helt annerledes virksomhet enn det
elevene møter noe annet sted. Det gjelder å knekke koden og å forstå de spesielle
bestillingene. I skolen er læringen blitt et mål i seg selv, og det er sjelden noen sammenheng
mellom barnas behov og det de holder på med å lære. Undervisning går foran læring. Høyest
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anerkjennelse i tradisjonell klasseromsundervisning er lærdom sanket fra bøker eller via pc,
levert i skriftform på ark eller elektronisk. Det som kalles framgangsrik læring i skolen, består
i å beherske en spesiell form for skolekommunikasjon. Denne skolekunnskapen er det ikke
lett å overføre til andre miljøer. For noen har dette ført til imponerende nivåer i kunnskaper og
ferdigheter, mens for mange andre har det ført til grunnleggende problemer med å lære og
forstå. Vår unge venn Geir hører med blant disse.
Säljö arbeider med det sosiokulturelle perspektivet i pedagogikken. Han slår fast at vi lever i
et historisk ettersvøp av en avsender-mottaker modell for læring, hvor skolen fortsatt er for
fokusert på å utvikle metoder for avsending, som om undervisning er å tilføre elevene
kunnskap, utenfra og inn. I hjemmene, derimot, foregår læring ved at barna både arbeider
sammen med og ser på eldre søsken eller de voksne. Säljö viser til hvordan å sam-tale er å
sam-tenke, og at språket vårt er kraftfullt som ressurs for å håndtere og lagre erfaringer. Hans
credo er at menneske ikke kan unngå å lære, og at vi rett og slett er nødt til å lære noe
gjennom deltagelse i sosiale praksiser. Vi er intimt forbundet med omverdenen, og disse
omgivelsene tillater og oppmuntrer oss til handling. De sammenhengene handlingene våre
skjer i, er aldri nøytrale. Det vi gjør preger og forandrer de sammenhengene vi befinner oss i.
Säljö hevder at de hverdagslige gjøremål og den naturlige samtalen er det som alltid har vært,
og alltid kommer til å være det viktigste menneskelige læringsmiljøet.
Säljö viser også hvordan mennesket utvikler seg ved å ta i bruk stadig nye redskap, og
hvordan nettopp språket er et slik redskap. Det permanente ved teksten har påvirket vår måte
å lære på; vi bruker andres kunnskaper som vi har lært, som om de er våre egne. Vi lærer å
forfekte mye kunnskap, som vi behersker på en armlengdes avstand. Kan du lese, kan du delta
i samfunnsdebatten. Allikevel er skriftspråket en kunstig form for kommunikasjon, det er mer
en teknikk, en ny teknologi. Lesing av tekst er mer abstrakt enn tale. Teksten tillater en
avstand til den som har skrevet den. Det blir som en dans uten dansepartner. Forfatteren selv
er ikke tilstede. Säljö minner om hvordan Platon advarte mot dette; gjennom Sokrates: ”...de
har ikke blitt vise, men skinnvise...” Menneskene hadde fått økt sin språklige kontroll over
omgivelsene. Sånn sett snakker han og David Abram med samme tunge, når det gjelder
skriftspråkets evne til å skape avstand.
Säljö er opptatt av at skolen har valgt en skriftspråklig måte å forholde seg til verden på, og at
denne formaliserte virksomheten i stor grad er abstrakt. Skoles definisjon av læring er
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normgivende for samfunnet vi lever i. Han spør om skoles rolle virkelig er å forberede
elevene på håndtere tekstbaserte virkeligheter? Når begrepslæringen foregår ovenfra og ned,
og ikke henger sammen med elevers liv og behov, fører det til at forståelse blir et pedagogisk
problem for lærerne. Kanskje det ikke er Geir som har lærevansker, men skolen som har
undervisningsvansker (Säljö 2008).
Det har mange ganger slått meg hvor kunstig arbeidssituasjonen er der inne i klasserommet.
Både for elevene og lærerne. At det som kan læres i en sånn sammenheng også for mange
elever virker fjernt og meningsløst i forhold til deres kropper og lyster. Det er vanskelig for
lærere å opprettholde sin autoritet, elevene føler intuitivt at de alle sitter i en ubekvem
situasjon, og at lærerne lar det skje.

John Dewey (1859-1952) beskriver at vi trenger ikke å arrangere positive aktiviteter for barn
for å bedrive pedagogisk virksomhet. Der det er liv, der er det er allerede fengende aktiviteter.
Vekst er ikke noe som kan tilføres barna, det er noe de selv gjør. Hans viser hvordan det
faktisk er barns umodenhet som er det store potensialet for vekst og læring. De to viktigste
egenskaper ved umodenhet, mener han er avhengigheten og formbarheten.
Avhengighet er en positiv kraft, og er koblet til babyens sosiale kapasitet. I følge Dewey viser
observasjoner at barn er begavet med en førsteklasses utrustning for sosial omgang og til å
stemme seg med omgivelsene. Her overgår barna de voksne suverent. Det er denne sosiale
kapasiteten som gjør at barnet lærer, hevder Dewey. Mens det gror opp, lærer barnet av alt
som skjer mellom det og moren, familien, nabolaget og verden. Det betyr at jo mer barnet
gjør sammen med andre, eller er sammen med andre, jo mer lærer det. Med formbarhet mener
Dewey evnen barnet har til å lære av forsøkene sine, kapasiteten til å trekke ut det som kan
være av nytte for senere situasjoner. Variasjon er viktig for mennesker som skal utvikle
metoder for læring, som skal lære å lære. I naturlige oppvekstmiljøer, lærer barnet som en
naturlig prosess (Dewey1997).
Jeg tenker at formbarheten også er koblet til sårbarheten, som jeg skrev om tidligere5. Jo, det
er riktig at barna har en enorm vekstkapasitet med seg, men i denne prosessen er de også
formbare og sårbare. De er som krabber uten skall, og de er hele tiden utlevert til skolens
5
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normer og skolens læringsrom. Hvilken kvalitet har det ferdige skallet når de avslutter sin
skolekarriere? Er det et skall de lever godt med? Blir det passe tykt, passe bløtt? Blir det tungt
å bære på, eller blir det lett?

Språk og språk
Lev Vygotsky (1896-1934) var en russisk-jødisk psykolog som har hatt stor innvirkning på
sosiokulturell pedagogikk. Han mente at vårt viktigste redskap i læring er språket. Språket og
det man gjør er deler av samme situasjon, og jo mer kompleks det man gjør er, jo mer viktig
er språket for gjennomføringen. I begynnelsen er språket en sosial aktivitet for barna, men
etter hvert utvikler det seg et indre språk som tenkning. Det betyr at språket blir både vår
begrensning og vår mulighet til å forstå. Vygotsky var også fokusert på forholdet mellom
språket og samfunnet, at språket ble formet av samfunnet, og at dette igjen former vår
bevissthet. For ham var læring en sosial effekt, og han anbefalte ikke noen barn å lære alene.
Vygotsky var også veldig fokusert på det å skrive, at tenkeprosessen først er fullendt når den
ender i ord som skrift (Vygotsky1978).
Jeg finner det formålstjenlig å dele språket i to begreper; det lille språket og det store språket.
Betegnelsene språket som speil og språket som membran vil også bli brukt, med henvisning
til David Abrams forklaringsmodell for å forankre arbeidet mitt i hans begreper, og for å gi
bedre bilder i forhold til de kvalitetene jeg er ute etter ved språket. Mitt blikk på disse
begrepene er ikke språkviterens, men pedagogens, poetens og terapeutens blikk. Det er der jeg
er.

Det lille språket
er mitt første stoppested. Det er det som David Abram beskriver som bare menneskets språk,
det som fungerer som et speil for vår menneskelige refleksjonsevne. Det gir oss store
muligheter til å reflektere over naturen, og til å snakke om den, men liten tilgang til å delta i
naturens store kor av språk. Det leder oss i følge Abram ut av fellesskapet med naturen. Det
lille språket er det som er skolens bestilling, det vi alle må gjennom i vår
sosialiseringsprosess, det er konformiteten, det er Pink Floyd’s ”the wall”; en slags form og
fasong som vi skal preges inn i gjennom våre sosiale rammebetingelser. På godt og ondt,
selvfølgelig, det meste er jo det. I det lille språket ligger også vår mulighet til å forbinde oss
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med hverandre, og med den kulturen vi tilhører. Det er det dette språket som skolen jeg
tilhører i stor grad etterspør. Det er viktig å kunne beherske språket, det er en sosialiserings
nøkkel i det fellesskapet du hører til i. Uten evne til å lese og skrive, mister man tilgangen på
å få og gi nyttig informasjon og tilgang på kulturens skrevne skatter.

Uteskole og språk
Vi sitter på grupperommet, vi er for det meste der. De andre sitter inne i klasserommet og
skriver brev til læreren som er utslitt og sykmeldt. Tor vil ikke skrive, han pleier ikke å ville
det. ”Kan du ikke skrive om fuglekassa di”, foreslår jeg. Og ser en bevegelse inni ham.
Fuglekassa hans er ikke som de andres fuglekasser, nesten ingenting av det han gjør er likt de
andres; og denne gangen resulterte det i en større fuglekasse. Stor nok til at spurveugla hadde
valgt den som vinterdepot for oppsamlet matlager av småfugl og mus. Tor snur ryggen til
meg, krummer seg rundt ark og blyant og skriver. Lenge. Etterpå taper han hele brevet stramt
sammen i en knute, bruker mye tape. Ingen får se det han har skrevet. Kanskje er det for å
balansere sin egen overraskende prestasjon? Jeg lar ham gjøre det.

Som uteskolelærer og som veileder i Gården Som Pedagogisk Ressurs 6(GSPR), sitter jeg
inne med både egne og andres entydige erfaringer når det gjelder språkutvikling hos barn som
Tor, både i møte med levende landskap og på gården; at barn har et frodigere og ”bedre”
muntlig språk der ute enn inne i klasserommet. Det snakkes mer. Både mellom lærer og elev,
og elevene i mellom. Samhandling krever samsnakk. ”Begrepsbanken” fylles opp. Terskelen
for å levere skriftelige arbeider senkes med sterke opplevelser ute. Uteskole ser ut til å ha en
forløsende effekt på det språket skolen etterspør.
Arne Nikolaisen Jordet skriver om uteskole i sin doktorgradsavhandling ”Nærmiljøet som
klasserom”. Han skriver at uteskole stimulerer elevene til å kommunisere. ”Det er nettopp
når elevene beveger seg ut av bøkenes og klasseroms undervisningens verden og forholder
seg til objekter, fenomener og mennesker i en ytre virkelighet, at det åpnes for en friere og
mer selvstendig kommunikasjon og språkbruk...” Lærere i Jordes undersøkelser forteller at
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spesielt barn som sliter med å uttrykke seg skriftelig, synes å få til lengre og bedre tekster i en
større skriveglede, når de får ta utgangspunkt i noe de har opplevd ute. Som vår venn Tor.
Jorde trekker også fram John Dewey og hans ”learning by doing” på første del av
nittenhundretallet. Datidens unger utviklet en passivitet i møte med det de opplevde som
abstrakt kunnskap i skolen. Dewey tok tak i skolens problem: ”That is the isolation of the
school – its isolation from life”. Jorde beskriver hvordan materialet i hans arbeide tyder på at
uteskole kan fungere som en ”produsent” av erfaringer som elever og lærere kan ha felles og
som kan øses av i det daglige danningsarbeidet. I følge ham vil alle elever ha nytte av de
erfaringene

de

gjør

seg

gjennom

uteskolen.

Uteskole

som

et

supplement

til

klasseromundervisning er en metode for å bringe virkeligheten inn i skolen og skolen inn i
virkeligheten.
Hans omfattende studier favner selvsagt også mange andre sider ved uteskolens muligheter,
som jeg ikke har valgt som fokus i denne oppgaven. Her skal bare kort nevnes hans
beskrivelser om hvordan uteskolen rommer et mangfold av autentiske situasjoner for sosial
samhandling, som også handler om kommunikasjon. Her er et stort rom for muligheter i å
mestre det å være sammen og fungere sammen på en naturlig og god måte som klasserommet
ikke kan konkurrere med (Jordet 2007) (Jordet 2003).
David Abram påstår at svært lite er blitt gjort av forskning på sammenhenger mellom vårt
språk og vår avstand til naturen. Jeg tok en ringerunde til virksomheter som jobber med
språkutviklingsproblematikk hos barn og unge her i landet. Den viste det samme; det finnes
lite eller intet forskningsarbeide gjort i vårt naturbegavede land på språkutvikling hos barn og
unge i møte med natur.

Uteskole og oppmerksomhet
Ulla Fischer og Bent Leicht Madsen står imidlertid bak et solid dansk forskningsarbeid som
ble gjort allerede i 1984, men som fortsatt er like aktuelt. Deres forskningsspørsmål dreide seg
om barns oppmerksomhet; hvor, hvordan og under hvilke betingelser er barn
oppmerksomme? Hva der det som gjør at barn noen ganger er helt oppslukte av det de driver
med og andre ganger er helt ukonsentrerte? Hva skjer egentlig i de situasjonene voksne prøver
å lære barn noe, og tingene går dem over hodet; når og hvorfor faller de av?
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Det går rett inn i mitt tema. For det første bekrefter de tidligere beskrevet ansiktsvendthet som
en måte å oppnå gunstig oppmerksomhet7, i det de viser til at forskere mener at språkets
opprinnelse nettopp ligger i dets mulighet til å endre andres oppmerksomhet. For det andre
førte deres arbeide dem ut i skogen som læringsarena. Boka beskriver hvordan de uforsket
barns oppmerksomhet, ved å filme pedagogene i deres arbeide med barna inne og ute. Og det
de fant var følgende:
Det skjer noe med barns oppmerksomhet når de kommer ut i naturen. Forskerne viser hvordan
skogen åpner for en ekte oppmerksomhet, som er annerledes enn den pedagoger påtvinger
barna i undervisningssituasjoner. De fant også at barn var mest oppslukte og oppmerksomme
når de selv var i bevegelse, i aktivitet, og det med håndfast materiale. De delte erfaringene
opp i tre faser, oppdagende, utforskende og reflekterende fase. Fischer og Leicht Madsen
oppdaget et sterkt fokus og intensitet i både oppdagende og utforskende fase. Der hadde
pedagogene kun tilgang i den grad de ”bare” var deltagende i aktiviteten. Hver gang de gjorde
velmenende forsøk på å lære ungene noe, ble de enten oversett, eller i verste fall punkterte de
barnas intensitet. Først i den tredje, reflekterende fasen, var ungene tilgjengelig for
pedagogenes kunnskaper, og vendte seg mot dem med sine spørsmål. Hit kom barna på veldig
ulike tidspunkt. Dette er en undersøkelse gjort blant barnehagebarn, men har allikevel
relevans for småskolen, og også oppover i skoleklassene. ”Verdien av barnas egen aktivitet
omkring konkret materiale og deres mulighet for å oppleve og undersøke kan ikke fremheves
for mye”(Fischer & Leicht Madsen 2001).
Som pedagog vet jeg å verdsette våkne øyeblikk og engasjerte elever. Barn er mer kropp enn
skolen tar hensyn til, og som kropper har de et udekket behov for å være i bevegelse og å
være i berøring med faget. Det vi gjør i skogen eller skolehagen får ”urettferdig” stor plass
ved samtalen rundt middagsbordene i heimen, i motsetning til kollegers arbeide med
adjektivbøyninger i klasserommet. Alt elevene har vært i berøring med ute kan imidlertid bli
til gull inne. Også i norsk grammatikk. Oppmerksomheten og intensiteten i det opplevde ute
kan gjenkalles inne og omskapes til verdifull læring. Det ligger et enormt potensiale der
utenfor klasserommet. En mulighet for å sette elever i et engasjert modus, hvor de selv er
medeiere i det de lærer noe om, og hvor de selv aktivt kobler seg på.
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”Skoggruppemetoden” er en spesialpedagogisk metode som enkelte kommuner har tatt i bruk
for å arbeide med å utvikle språk i møterommet barn og natur. Det er det eneste metodiske
arbeide i dette feltet jeg har klart å oppspore i den skoletradisjonen jeg tilhører. Den er
utviklet for bruk i barnehager, og spesielt for fremmedspråklige elever, eller også andre som
sliter med språket eller konsentrasjonen.
Stikkord her er forberedelse, gjennomføring og gjenkalling; gruppen planlegger og samtaler
om turen inne først, deretter går de ut noen timer, alltid til samme sted, så trygghet og
gjenkjennelse blir ivaretatt. Dette muliggjør oppdagelser av nyanser ute gjennom årstid, de
oppdager stadig nye ting de ikke har sett før, etter hvert som tryggheten gir rom for friere
sansning. Etter turen sitter de sammen og samtaler om den. På den måten kan nye begreper
finne sine knagger, og barn og pedagogene har en felles erfaringsbank å øse av til. Metoden er
avhengig av å jobbe i små grupper. De bygger på at barn skal være aktive under læringen, og
støtter seg til Piaget’s pedagogikk; at de selv aktivt må gripe før de begriper. Stikkord for
denne metoden er autentiske opplevelser og det å øve opp sansevarheten (Nordal & Skappel
Misund 2009).
Skoggruppemetoden er avhengig av at gruppene er små, og faller dermed ut av skolens
muligheter til å jobbe allmennpedagogisk. Dessverre. For dette er en metode som mange
uteskolepedagoger nesten, men bare nesten, gjennomfører; dvs for stor gruppe, for stor
variasjon, for lite felles samtale før og etter. Med litt mer skolering, som gir litt høyere
bevissthet, og litt sterkere press på økonomiske rammer; og vips; så har vi en enkel og
virksom modell i blant oss. Til å utnytte det store potensialet som ligger der ute med hensyn
på å lære også det språket som skolen etterspør.
Vi beveger oss dypere inn i dagens skolevirkelighet, og ser på uteskolens muligheter opp mot
dette språket som skolen etterspør: I fagbladet ”Bedre Skole” finner jeg en interessant artikkel
om at noe som kalles ”Guthries begrepsorienterte leseundervisning”. Guthrie’s ”Concept
Oriented Reading Instruction” (CORI) er i følge Andreassen & Strømsø uslåelige. Ingen
andre program for å lære lesestrategier kan vise til resultater på standardiserte
leseforståelsesprøver som kan måle seg med denne undervisningen (Bedre Skole 2-09). Jeg
skaffer meg boken. Dette er midt inne i kjernen av noe av det som betyr mest i dagens
pedagogiske skolehverdag; leseforståelse. Nå snakker vi virkelig skolens språk. Det er få ting
som er mer viktig for pedagoger enn å lære elevene å forstå og uttrykke seg muntlig og
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skriftlig. Mange er de metodene som har vært og er i bruk, også metoder som går på selve
begrepsforståelsen. Det som er stikkordene for CORI (Begrepsorientert Leseundervisning), er
som hånd i handske for arbeid ute i naturlige læringsrom:
Første punkt er nettopp førstehåndserfaringer, dvs. å bringe elevene i kontakt med stoffet, i
berøring med faget. Er det for eksempel naturfag, kan det handle om registreringer eller
innsamling av materiale ute. Planen er å knytte elevenes erfaringer til noen sentrale faglige
begreper. Neste punkt er elevenes egne spørsmål, som springer ut av de erfaringene de har
gjort på en sånn måte at de er autentiske; dvs. at det er noe de selv har valgt å finne ut av.
Deretter er læreren tilrettelegger for å finne lesestoff om temaet, enten det er web sider eller
det er bøker og tidsskrifter. Det siste punktet er at de skal presentere det de har funnet for
andre, og sammen med lærer blir enige om formen på presentasjonen.
Med andre ord; engasjert lesing fører til bedre leseforståelse. Guthrie beskriver hvordan man
blir en som begriper, ved en kombinasjon av å ville lære og å lære seg å takle strategier for
læring. CORI er et rammeverk for å støtte elevens utvikling av leseforståelse i klasserommet
(Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004).
Barn trenger å gripe før de begriper begreper, og denne metoden er gjennomførbar i den
norske grunnskolen. Men den krever at pedagoger tør å miste kontrollen, og tør å la elever gå
løs på områder de har lite kunnskaper om selv. For mange pedagoger er akkurat det svært
krevende. Det må faktisk øves. Den danske undersøkelsen viser også hvordan pedagogenes
kaosangst hindret mange barn i å komme videre i sitt seriøse arbeide (Fischer & Leicht
Madsen 2001).
Mange lærere er seg ennå ikke sin rolle bevisst; de tror de er avhengige av å kunne mer enn
elevene for å undervise med autoritet. Vårt ansvar som pedagoger er å vise elevene brukbare
strategier for læring, til å være en katalysator i deres egen læreprosess. Vår skoletradisjon er
altfor lite flinke til å gi elever frihet til å lære det de vil, og fratar dermed elevene en stor
motivasjonsmotor.

Uteskole og det sosiale fysiske språket, også kalt bevegelser
Jacob Bahn gjorde i sin mastergrad intervjuer med ungdom som har vært gjennom 7 år med
ukentlig uteskole på Lutvann skole i Oslo. Intervjuene ble gjort etter at de hadde gått et halvt
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år på ungdomskole, blandet sammen med nye elever fra andre skoler. Han intervjuet også
deres nye ungdomsskolelærere. I følge sine nye lærere skilte de seg ut fra sine medelever på
ungdomsskolen, ikke med bedre naturfagkunnskaper, men med en mer empatisk oppførsel
både overfor hverandre og andre elver ved skolen! Elevene selv trekker fram gleden over å
kunne være fysisk aktive i naturen som det de husker best fra sin uteskole. De forteller også at
det ikke var hærverk eller mobbing på skolen deres (Bahn 2009).
Ungdom uttrykker altså selv at det er gleden over de frie bevegelsene ute som det som henger
igjen etter 7 års ukentlig tvungen uteskole. I hovedsak dreide dette seg om ungdom fra
innvandrermiljø, noe som jeg faktisk finner ekstra interessant i forhold til mitt fokus på språk
og tilhørighet. Jo, det finnes noe her. Ute.

Det har vært gjort en del forskning i Norge i de senere år på fysisk aktivitet og uteskole.
Pulsmålinger viser at barn gjennom uteskoledag ligger langt over de målingene de oppnår på
en vanlig skoledag, selv når de har kroppsøving (Grønningsæter, Hallås, Kristiansen 2005).
Naturen trigger til bevegelse (Jorde 2003). Det er som om den byr opp til dans, i alle fall
inviterer den til klatring og kryping og balansering og løping og hopping og....osv. Det er mer
naturlig for barn å bevege seg i skogen enn å sitte stille der. Pedagogens stimulerende tiltak er
som regel unødvendig. Her ute møtes elevene av et klasserom som alltid er i bevegelse og
som er så mangfoldig sammensatt at den aktiverer forskjellige elever samtidig, men på
forskjellig måte.

Drevne uteskolelærere vet at læringsrommet ute er en oase av mestringsmuligheter, også når
det gjelder sosial omgang. Her er det lett å finne reelle samarbeidsnødvendigheter som
elevene anerkjenner og godtar. Mulighetene for å oppdage nye kvaliteter hos medelever er
mange i en god og variert uteskolehverdag. Å mestre det sosiale er en avgjørende ferdighet å
bringe med seg videre i livet, dette handler om de store sosiale språket. Hans Erik Rødby
skriver i sitt masterarbeide om tilpasset opplæring i uteskolen, om hvordan det at elevene får
økt ansvar og medvirkning på gården eller ute i naturen, både utvikler kroppslig kompetanse
og sosial kompetanse (Rødby 2006). Peter Bjerg Jørgensen konkluderer med noe av det
samme i sin hovedfagsoppgave; at uteskolen utvikler større sanselighet, kroppsutfoldelse,
sosiale ferdigheter og det han kaller praktiske kunnskaper (Jørgensen 1999).
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Dette bør det forskes videre på! Det sosiale språket er det språket som vi deler med andre, og
som ikke lenger bare er ord, men også det vi gjør sammen. Samhandlingene ute gir helt andre
autentiske situasjoner for åpning av et språk som er noe verdt, som gjør en forskjell. Det å
være sammen om en oppgave som krever alles innsats gir en helt annet behov for språk også.
Den ene av de to lærerne Rødby fulgte, bygget en gapahuk slik at han kunne observere barnas
samhandling og bevegelser i dette arbeidet i kontrast til sine observasjoner på gården og i
klasserommet. Det er noe som skjer når barn får bevege seg fritt i skog og mark og det er noe
annet som skjer når de får byggeoppdrag sammen, og det er noe tredje som skjer i
gruppearbeidet inne i klasserommet. Ute er det vanskeligere å trekke seg, det er nesten alltid
noe en får til, og det er ikke så synlig gradsforskjeller i prestasjonene. Det er mer det ferdige
felles verket som står der og lyser og synes, enn dine egne bidrag i prosessen. Jeg finner Bahn
og Rødby sine resultater veldig interessante, hvis de viser seg å være representative, ligger det
store muligheter for å mestre et viktig sosialt språk; empati.

Det store språket
Jeg velger det sosiale og det fysiske språket som en overgang til neste hoppestein, begrepet
det store språket. Kanskje har det noe med bevegelser å gjøre? Alt språk er bevegelser,
svingninger som er lyd og som møter membraner i andres ører og blir deres lydbilder. Språk
er også kropper i bevegelse, og når ungene er i mer bevegelser frigjøres språk mer naturlig?
Og med kombinasjonen språk og bevegelse, er jeg med en gang på vei over i det store
språket: det som deles av alt som lever og gror.
I følge David Abram var Merleau-Ponty opptatt av hvordan vår kropp møter jordens kropp og
hvordan dette møtet er en samtale, hvor begge aktivt deltar. Som om vi møtekommer jordens
puls med vår puls8. Arne Jorde og andre skriver om det samme etter sine undersøkelser av
uteskole og barn i bevegelse ute; hvordan naturen trigger til bevegelse. Pedagogene trenger
sjeldent å aktivere barna, det er som om barna bare svarer på en invitt fra det levende
landskapet. Det store språket er denne samtalen, denne dansen.

8
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Gutten og hesten
En av mine pedagoger i øst forteller dette når jeg sirkler samtalen rundt språk og uteskole:
”Jeg har en veldig sterk erfaring fra en liten gutt som var autist som fikk lov på trave på en av
hestene for første gang. Jeg vet ikke om du tenker at dette er språklig nok til å være et
eksempel for deg, men han brøt ut i spontansang. Og den jubelen den var så sterk i han, så
han sang hele firkantsporet rundt...
...Motivasjonen bak å fortsette å ta ham med hit to ganger i uka, dette er min lærervirksomhet,
har vært at det har styrka språket hans. Han var jo i utgangspunktet en språkløs gutt da han
begynte på skolen. Da han begynte å komme hit to ganger i uka, oppdaga vi at språket hans
blomstra allerede i bilen på vei hit... ...nå kunne han plutselig formulere en setning; ”jeg vil
ri, jeg vil ri på Famita”. Og han hadde aldri formidla noe sånt før. Det var... jeg vet ikke om
språket blir laga i møte med...
Bare den opplevelsen å gå og leie den hesten. Det krever et kjempesterkt samspill. For den
hesten følger ikke etter hvem som helst... ...Det å se ham tusle. Oppover bakken. Og at han
plutselig, i stedet for å gå med blikket rett ned, sånn som han gjør til vanlig, altså han hever
blikket, og bikker på hodet, og ser på hesten for å se at hesten kommer i den andre enden av
tauet. At han får kanalisert oppmerksomheten til mer enn bare hvor han skal sette beina. At
han kan gjøre to ting på en gang og at han skal ha med seg og bruke kroppen sin. For å vise
det dyret hvor dyret skal gå. Og det gjør han. Han går foran. Og han viser vei. Og han klarer
de tingene som faktisk nybegynnerne, som sirkulerer her, det er mange av de som ikke får det
til, det er ikke bare bare å ta den hesten med seg og leie den opp rundt det treet og tilbake
igjen. Særlig ikke når det er grønt gress på plenen. For da vet jo jeg hva den hesten har lyst til
å gjøre. Og det vet han jo, så han setter opp farta, og han kommuniserer til den hesten at hit
skal vi.. ...Du får ikke en hest til å høre uten at du bruker kroppsspråket ditt riktig.”
(R50,R54,R57)

Her beskriver min pedagog tydelig det samme som David Abram beskriver som språkets
forbindende kvalitet. Det dreier seg ikke bare om det lille språket. Selv om dette også forløses
i denne erfaringen som beveger denne gutten så godt. Jeg tror at det er slik, at disse språkene
er intimt forbundet og nærer hverandre. Det store språket åpner det lille. Det er mitt credo i
dette arbeidet.
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For denne gutten var forbindelsen med hesten det som åpnet for hans språk, og hans
delaktighet. Fra å være i en lukket posisjon overfor omgivelsene, med manglende evner eller
lyst til kommunikasjon, åpner han opp og viser en selvstendighet og autoritet som rører
pedagogen dypt. Hun ser kroppsspråket hans, og hun ser ikke minst den kontrollen han har,
både på sin egen kropp, men også på dette forholdet, at han åpner seg mot den andre, i dette
tilfelle hesten, som hun ikke ellers ser at han gjør. Han hever blikket, han ser på hesten, og
han viser vei ved å kommunisere med hesten. En stor historie dette. Om muligheter for å
forbinde seg og forløse språket i et luftig læringsrom.

Jeg bringer inn en annen autist. Iris Johansson skriver om sin oppvekst som autist og hennes
og ikke minst farens kamp for at hun skulle velge å leve på denne siden, som menneske blant
mennesker, og ikke på den andre siden, i den åndelige verden som hun kalte ”den riktiga
verden”, sammen med sine venner Slire og Skydde. Hun beskriver sine store tilganger på
kunnskap om andre mennesker, hennes intuitive opplevelse av hva som var sant og løgn, og
også om hennes manglende evner til å forstå for eksempel hva glede er. Som liten bet hun ofte
de andre, helt ute av stand til medfølelse for smerte, men fornøyd over alle fargene som ble
dannet i atmosfæren rundt den som ble bitt og de andre som ble sinte av det (Johansson 2007).
Det er betagende å lese om hennes håndtering av språket, hvordan språkets innhold for henne
var så totalt forskjellig fra de hun omgikks, hvordan det alltid var koblet til det reelle og aldri
det ideelle, og den sylskarpe sansevarheten som følger den som kan frigjøre seg fra føleriene.

Under oppgavens planlegging hadde jeg en samtale med Ailo Gaup, jeg var da i gang med å
planlegge et fenomenologisk uteskolearbeid. Jeg tenkte å arbeide med småskolebarn, men han
var tydelig på at de fremdeles hadde denne åpne tilnærmingen naturlig inne, mens ungdom
var i en kritisk fase, der mange lot språket sitt stivne i en form som de beholdt livet ut. Jeg har
tenkt på dette siden. Vet at Ailo ikke har lest Abrams bok, men finner slektskap i deres
språkforståelser. Det er noe med den bevegeligheten språket vårt får når vi er i bevegelser
med livet vårt. Det er klart at dette må ha en sammenheng? Jeg ser for meg den lille gutten
som bryter ut i jubel og spontansang på hesteryggen.
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Språk og bevegelse
Vi gjør et skritt til siden, til indianerne og deres språkforståelse. Abram har allerede vist oss
noe om navahoenes forhold til språk, om hvordan det henger sammen med stedet. Han skriver
også mer om navahoenes språk og forbindelse med vinden; at de via den vinden de har inn i
seg, kan påvirke de store vindene utenfor seg og derigjennom påvirke hele verden via våre
holdninger og intensjoner, som de uttrykker i språk eller sang, både i ritualer, men også ellers.
Blackfoot indianerne lever i en forståelse av at alt er i stadig bevegelse og forvandling, og der
alt som finnes, er besjelet. Deres virkelighetsforståelse ligner tanker i moderne vitenskap,
særlig fysikk. På slutten av 1800 tallet ble Blackfoot indianerne satt i reservater, og barna
deres fremmedgjort for sin kultur og språk. I dag forsøker de å gjenoppta sine tradisjoner, sitt
språk og sin identitet. Leroy Little Bear er Blackfoot indianer og rådgiver og professor i jus.
Han interesserer seg spesielt for forskning i nordamerikansk indiansk vitenskap; native
science, og vestlig fysikkforskning. Han har samarbeidet med fysikeren og filosofen David
Bohm. Leroy Little Bear er intervjuet av Christian Egge og Don Hill. Jeg har hentet ut noe fra
begge intervjuer. Bare ved bruk av sitater har jeg markert hvilket intervju de kommer fra.
Leroy Little Bear beskriver hvordan kulturen er instrumentet menneskene trenger for å tolke
virkeligheten, en kollektiv overenskomst om hva som er rett og galt, om hva som finnes og
ikke finnes. (Sånn sett taler han med samme tunge som både Säljö og f.eks. Dewey.)
Blackfoot kulturen har derigjennom utviklet sitt Blackfoot paradigme:
Alt er i bevegelse, som Leroy Little Bear kaller flux, og alt forandres og transformeres hele
tiden. Selv en stein er i bevegelse; ”det er noe som drar seg sammen”.
Alt er bygget opp av energibølger, og det er energibølgene som har minne, ikke mennesket,
ikke hjernen. Tenkning er som en evig strøm, som bølger, der tanken er et stopp på denne
bølgen, som å gjøre et merke i bølgen. Sinnet er en mottager som tankebølger går gjennom.
Det passerer mange bølger, men kulturen tillater bare visse bølger å bli erkjent og oppfattet.
”Det er som om du oppfører deg som en kanal, som en radio som plukker opp disse
energibølgene, som alltid er der og strømmer gjennom deg og skjer på samme tid, det
kommer bare an på hva du er stilt inn på. Tenk på menneskehjernen som en stasjon på en
radio bølge, stilt inn på et område, den er døv for alle andre stasjoner; for dyrenes, fjellenes,
og trærnes... Det er derfor vårt folk søker gjennom visjoner... Jeg tilkaller bjørnen, ørnen,
fjellene, plantene osv for å be om kunnskap som er bak vår frekvens linje.”(Hill 2008).
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”I vår verden er det energibølger som virkelig er ånden. Og det er energibølgene som vet.”
(Hill 2008).
Alt det som lever er besjelet, fordi alt er ånd. Vind er for Blackfoot ”sopo”, ”noe som faktisk
gjennomstrømmer alt” og som gir liv til trærne. Alt står i innbyrdes forhold til alt. Der
buddhistene går inn, for å oppnå enhetsopplevelse går Blackfoot ut i naturen og tar
utgangspunktet i at den ytre verden er en del av dem. Alt må fornyes, den daglige
fornyelsesseremonien er veldig viktig. Alt skjer på et visst sted, og stedet glemmer aldri; dvs
at hendelser blir en del av landskapets minne. Steder har sin spesielle kraft, og ritualene må
utføres der; for eksempel soldansen. Historiene må fortelles der de hører hjemme. Et
menneske kan få tilgang til kraften av den overnaturlige verden via disse spesielle stedene,
men den overnaturlige verden kan få tilgang til menneskene også. Først når fjellene begynner
å kjenne deg, vil de fortelle deg sin historie. Den konstante bevegelsen, flux, er reflektert i
språket, og derfor er språket så viktig, fordi det fungerer som et slags oppbevaringssted for all
kunnskap som oppstår. Verbet å gå kan bøyes på mer enn 354000 måter. ”Jeg skaper språket
mens jeg går.”(Egge 2007).
Little Bear tror at det finnes et usnakket språk som gjør det mulig å forene alle
verdensforståelser, at det finnes et språk som kan bli lært gjennom dialog hvis man er villig til
å sette tilside ferdigdannet oppfattelser og ideer og lytte, ikke bare med fornuften, men med
hjertet. Hvis veien framover begynner med en forpliktelse til en virkelig dialog. For Little
Bear er det slik at kommunikasjon ikke bare oppstår mellom mennesker men også mellom
mennesker og dyr og planter og den åndelige verdenen som forbinder oss med jorda.
Nyere hjerneforskning bekrefter at spesielle tonale frekvenser kan påvirke det menneskelige
sentral nervesystemet, og utløse en slags fargelytting. Dette er et eksempel på synestesi, hvor
spesielle lyder fremkaller syner med sterke farger og vibrerende former. For de følsomme i
befolkningsgruppene, er det vitenskapelig bevist at det skjer en forandring i deres biokjemi.
Det å bli utsatt for rene kilder av frekvenser, kan få enkelte mennesker inn i en slags
drømmetilstand, en ”ekstrasanselig” tilstand. Derved i møtekommer vestlig forskning det som
Leroy Little Bear kaller native science. Leroy Little Bear mener at veien videre for alle
kulturer er å finne lærdom der de er. De eldre i samfunnet har et ansvar de ikke må gi opp i å
formidle kunnskaper (Egge 2007) (Hill 2008).
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Et språk som forener alle verdensforståelser høres ut som om en variant av mayakalenderens
spådommer om det store paradigmeskifte som kommer i 2012. Den som lever får se. Eller
rettere sagt, den som er sansevar, våken og edruelig tilstede i den virkelige virkelighetens
verden.
Det er flere enn indianerne som er opptatt av bevegelser: Goethe (1749-1832) mente at det

å lære om livet måtte være en kreativ prosess, en livfull prosess. Den åndelige
dimensjoner måtte også være med for å oppleve naturens fulle fylde, for å anerkjenne
naturens helhet. Hvis ikke, ville barna bare lære fragmenter av livet. Goethe er godt
kjent for sin måte å gå inn i opplevelsene av naturen, å bli en del av metamorfosen, før
du gå ut av det igjen og reflekterer i et rom av avstand. Han brukte sin poesi på denne
måten, på samme måte som han arbeidet med vitenskap, han brukte sin sansevarhet for
å gå inn i sine studieobjekter, for å bli en del av dem, for å være i deres bevegelser.
Denne pedagogiske ideen er fortsatt levende i steinerskolene, der de bruker kunst og
kreativitet for å lære og utvikle barna. Rudolf Steiner (1861-1925) brukte 14 år på å
studere og skrive om Goethes arbeid og var svært påvirket av hans tanker (Nobel 1997).
Goethe beskriver hvordan man må være like bevegelig og bøyelig som det man skal studere.
(Goethe 1986).

Et åpent språk
Jeg har lyst til å presentere en dame som har betydd mye for meg, og som også hadde
underlige veier å kommunisere på; Hildegard von Bingen (1098-1179) var tysk abbedisse.
Hennes "spesialitet" var at hun mottok sine sterke visjoner direkte fra Gud, og ut fra de skrev
hun tekster, malte bilder, komponert musikk og gjorde medisinsk arbeid. Hun var troverdig
for paven og kirken på grunn av hennes mangel på utdanning! I følge Sokrates var hun da i
alle fal ikke ”skinnvis”. Dessuten var hun kvinne, så hun kunne ikke ha lært det som kvinne
blant kvinner. De konkluderte derfor med at det måtte være Gud som var hennes
kunnskapskilde, både når det gjaldt tekst, bilde, musikk og medisin.
Hildegard von Bingens fokus var at ved å lære å forstå mennesket, lærer en også å forstå
verden. Og visa versa. Mikrokosmos og makrokosmos er dypt og nært forbundet. På den
måten forstår hun også de fire elementene; vann ild, jord og luft, at de alle er i aksjon både
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inne i oss og rundt oss: Gud skapte de fire elementene i verden. Disse elementene arbeider i
mennesket, og menneskets lever i samsvar med dem, de er bundet til hverandre og vever i
hverandre, slik at ingen av dem kan være atskilt (Kjærullf 1994).
Hildegard von Bingen var en sterk personlighet som sloss for sine opplevelser av hva som var
autentiske samtaler med det hellige. Hennes visjoner omfattet hele livet, ikke bare det
teologiske, men medisin,

musikk og estetikk synes å ha en like stor plass i hennes

virkelighetsoppfatning. Hennes utledninger om makro- og mikrokosmos burde være
interessante og relevante for dagens utfordringer for bærekraftig levesett. Men tilbake til
språket; for henne var det store språket hun deltok i som en forbindelse med Gud, det var et
virkelig språk, en kommunikasjon som hun med sin sansevarhet hadde tilgang til.

Det andre språket
Tilbake til det språket som er mitt eget; det jeg kaller ”det andre språket”. Det språket som
skaper forbindelse mellom meg og det levende landskapet. Jeg har prøvd å finne ut hva dette
språket er, og henvendte meg til Det Humanistiske Fakultetet i Oslo. Der ble jeg henvist til en
som var ekspert på gamle språk i Midtøsten. Jeg tenkte at det uansett ville være verdifullt å få
eliminert noen muligheter, og tok kontakt. Han ville ha en skriftelig prøve. Det fant jeg typisk
for vår vestlige kulturs måte å analysere på; ”send meg noen dokumenter”! Jeg forklarte ham
at dette var et språk som levde i meg, og som jeg ikke hadde tegn for. Da ble det stille i den
andre enden av telefonen. Jeg sendte ham en lydfil, men han kunne ikke hjelpe meg.
Allikevel bringer jeg dette språket inn i denne oppgaven, da det har en sentral rolle i min
språkforståelse og min sansevarhet. Jeg bruker det når jeg samtaler med planter og dyr i
levende landskap, som en fristilling fra min skravling, og som en tilkobling og døråpner for
dialogen med alt levende. Min språkmektige venn Bernardo Bauder, som er indianer fra
Venezuela og både veterinær og utdannet under flere store medisinmenn i verden, sier at dette
språket minner ham om et nordamerikansk indianer språk. Selv tror jeg at det er et gammelt
urspråk. At det er et språk som ikke er i bruk lenger, og som det har de kvalitetene som
Abram skildrer.
Jeg bruker dette ukjente språket, som har blitt hetende ”det andre språket” for meg. Tross at
det altså føles nærmere meg enn det norske. Jeg har en sterk opplevelse av at det gjør meg
helere og bringer meg i en tettere forbindelse med den store naturen, det Abram så vakkert
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kaller det levende landskapet. Jeg kan også bruke det andre språket bevisst som et redskap. I
denne oppgaven har jeg brukt det når jeg har intervjuet ”Fjord og Fjell” i Aurland, og dyrene
på Haugland Miljøgård. Selvsagt har jeg lurt på hva det er som skjer i denne sansevare
dialogen mellom meg og det jeg intervjuer. Er det bare oppspinn? Er det en dialog med min
egen ubevisthet? Er det en variant av tungetale, en spirituell virkelighet som svarer eller
speiler mine egne behov? Eller er det en ekte samtale mellom to subjekter? Jeg vet virkelig
ikke. Det eneste jeg vet er at jeg alltid kommer beriket ut av disse samtalene, de lærer meg
alltid noe nytt, dvs. i alle fall noe jeg ikke visste at jeg visste før samtalen begynte. Samtidig
gir disse samtalen meg denne opplevelsen av å være favnet, være inne i et forhold som er
sterkere enn føleriene vi ofte tillegger våre forhold. Jeg velger å gi dere en smakebit av
intervjuene i vedlegget. De er av en litt annen karakter enn de andre intervjuene, og lettere å
forholde seg til når de står for seg selv.
Det store språket er det som David Abram beskriver som den store kommunikasjonen som
foregår mellom alle levende kropper og jordens kropp; det som lager en forbindelse mellom
oss levende. I det store språket ligger vår mulighet til å forbinde oss med naturen, og de
delene av kulturen som har røtter i naturen, jamfør muntlige kulturer. Alan Garner beskriver
dette også i en vestlig kultur, han beskriver sin oppvekst på landsbygda i England, blant
tradisjonelle håndverkere, og hvordan livet og språket der er jordfestet i stedet, i omgivelsene
og tradisjonene der. Selv bruker han dette stedets språk, denne dialekten som en virksomt
verktøy inn i sitt forfatterskap (Garner 1997).
Vil det store språket samtidig også bringer deg nærmere deg selv? Nå tenker jeg som terapeut.
Slik opplever jeg det med mitt andre språk. Det forbinder meg begge veier. Jeg tror at det
store språket er genuint mitt eget, og næres av min naturlighet og som vekkes i møte med
natur som ikke er menneske. Det store språket skjuler en hemmelighet; der ligger vår
mulighet til å finne ut hvem vi er og med det; hvor vi hører til.
Da er vi på vei over på siste stoppested, siste hoppesten:

Tilhørighet og å høre til
Først til Descarte; han er allerede så vidt introdusert, men hans tanker er viktige for å forstå
hvorfor vi er havnet der vi er, med vår avstand til natur. Descartes blir sett på som en av
vestens viktigste tenkere, dualismen er et resultat av hans filosofi. Han studerte naturen
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grundig for å lære om hvordan den kunne brukes til menneskelige formål. Naturen var et
maskineri vi måtte lære å beherske og utnytte. Dyrene ble sett på som mekaniske og dumme;
de var uten følelser, og uten sjel, og hvis de skrek var det kun reflekser. Mennesket ble den
despotiske hersker over alt levende; mennesket har alle rettigheter og naturen ingen. Naturen
hadde heller ingen overraskende kvaliteter, den var ikke besjelet og hadde ingen
utviklingsmuligheter, og ville aldri bli noe mer enn den var i øyeblikket. Mennesket fikk full
frihet til å gjøre hva de ville med naturen (Kolstad 2001).

Å være hjemme
Eventyret om den stygge andungen av H. C. Andersen er godt kjent for de fleste, men ikke
alle har lagt merke til denne sekvensen;

Det var svaner, de utstøtte en ganske forunderlig lyd, bredte ut sine prektige, lange vinger og
fløy bort fra de kalde strøk til varmere land, til åpne sjøer! De steg så høyt, så høyt, og den
lille, stygge andungen ble så forunderlig til mote, den dreide seg rundt i vannet som et hjul,
rakte halsen høyt opp i luften etter dem, utstøtte et skrik så høyt og forunderlig at den selv ble
redd. Oh, den kunne ikke glemme de deilige fuglene, de lykkelige fuglene, og så snart den
ikke lenger så dem, dukket den like ned til bunnen, og da den kom opp igjen, var den liksom
ute av seg selv. Den visste ikke hva fuglene het, ikke hvor de fløy hen, men dog holdt den av
dem som den aldri hadde holdt av noen (Andersen1844).

Den stygge andungen er et eventyr som beveger meg dypt. Det er drømmen om å høre til. Jeg
var lenge opptatt av fortellingen som en reise inn i nettopp det å ikke høre til, verken i
andeflokken eller i det konforme. At den handlet om å bli seg selv, og å vedkjenne seg sine
egne kvaliteter. Så ble jeg ble oppmerksom på dens fortelling om lyden, om språket; og
oppdaget at her skjer det et skifte i svaneungen. Fra å flykte vekk fra det den ikke klarte å leve
i, blir nå bevegelsene rettet mot noe. Ikke målrettet, fordi den vet ikke hva det er den søker
enda, men lyden av svanenes forunderlige skrik var så annerledes og samtidig så urkjent at
den ikke klarte å slippe drømmen om disse vakre fuglene ut av syne. Jeg finner dette
interessant i denne sammenhengen. Det er denne dobbelheten; hvordan vi alltid våkner i det
som blir kontraster for oss, i at vi ser forskjellen mellom oss og andre, men også i denne
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lengselen etter å høre til. Når vi finner noen som stemmer, noen som svinger i vår tone, så og
si, som vi intuitivt føler at vi kan bli helere sammen med.

Under arbeidet med oppgaven ble jeg mer og mer lei av ordet tilhørighet; det var som om det
tilslutt ble helt livløst for meg. Jeg tok det opp og la det ned. Det var som om lufta var gått
helt ut av begrepet. Da begynte jeg å se nøyere på selve ordet. Tilhørighet. Og fant det veldig
lite levende og stivnet, som et ord med mye avstand i seg, som om det er noe abstrakt, som
om det er noe man forfekter.
Jeg snudde det rundt og delte det opp: høre til. Avstanden forsvant og koblingen opp mot
språket ble så tydelig at jeg måtte le høyt; å høre til! Er det samme som tilhørighet. Å høre!
Til! Umiddelbart fikk jeg bilde av den store flokken med pingviner på netthinnen. Der ungene
overlevde som et resultat av å gjenkjenne sine foreldres stemmer. Så bringer ordet seg selv i
kontakt med språket; det å høre til synes også språklig sett å henge sammen med språket. Er
det ikke også slik at vi på et tidlig embryostadium har en ”overdimensjonert” membran av et
øre?
En pedagog i øst forteller:
”Hadde ei tander jente her i fjor vår. Som var helt ute. Psykisk. Og hun var her sammen med
tøffe bråkegutter, men hun var med å fora dyra og litt forskjellig, og så satt ho på en halmball
inne ved bingen med lamma. Og klappa dem, og så på dem. I flere timer. I en fire fem ganger.
Så av en eller annen grunn så ble det ikke mer. Og hun hadde ikke vært delaktig på skolen,
men da var hun inne og tok norsk tentamen. Og gjennomførte det til en skaplig karakter. Og
det, sier både lærer og rådgiver, at det var fordi hun hadde fått en ro, en opplevelse av at livet
er verdt å leve, når hun satt og klappet de lammene, og gjennomførte da det skolen måler
etter, som vi og måler etter, selv om vi kanskje mener at det ikke er så viktig, eller jeg, da.”
(D51).

Hva er det som gjør at hun kommer nærmere seg selv ved å sitte og holde et lam i fanget?
Eller er det ikke seg selv hun kommer nærmere, men lammet? Er det noe med denne
forbindelsen til det omsorgstrengede lammet som aktiverer hennes egen indre mor? Slik at
hun vekker en ukjent evne til egenomsorg?
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Å være en del av
Jean Vanier har noe å bidra med her. Han har bygget opp l’Arche, et internasjonal nettverk av
fellesskap med ”friske” folk som bor sammen med utviklingshemmede. Hans røde råd i alt
han er og alt han gjør er: ”Do you love me? Do you need me?” Dette, sier han, er alle
menneskers grunnleggende behov. Om du er professor eller psykisk utviklingshemmet, det er
det samme. Vi kommer ikke utenom. Jeg syns han samklinger godt med Vetlesen og
Henriksens beskrivelse av de fire menneskelige egenskaper9, det å vedkjenne seg
avhengigheten av en annens omsorg. I sin bok ”Becoming Human”, skriver han om ensomhet
og lengsel. Han beskriver hvordan ensomhet ser ut å være en ren menneskelig erfaring og om
hvordan våre lengsler kan sette oss i en frigjørende bevegelse, ut av det selvsentrerte og inn i
en annen slags uavhengighet, som handler om indre frihet og modenhet i det å vite hvem vi
er. Han beskriver også hvordan livet alltid er forandring, at livet alltid er i bevegelse, og at
våre utfordringer som modne mennesker ligger i å være åpne for de forandringene som skjer
rundt oss og i oss, ikke unngå dem, men søke dyp sannhet i alt som skjer (Vanier 1998). Sånn
sett snakker han som en Blackfoot indianer.
Den franske filosofen Henry Bergson (1859-1941) dro det enda lenger, dette med å høre til.
Han tok avstand fra Descartes dualistiske tenkning, og forenet tanke og materie, bevissthet og
natur, gjennom å introdusere begrepet ”varighet”. Livet er denne varigheten, som består av
bevegelser og prosesser som går over i hverandre og derved bevarer hverandre. Denne
strømmen av forskjellige bevegelser forteller om den grunnleggende bevegelsen, som
Bergson kalte ”livshigen”. Det er denne som driver utviklingen fremover og skaper liv og
fornyelse. Livet er av psykisk eller åndelig natur. Det betyr at alle individer er fortettede
sentre av varighet eller livshigen, og det blir ingen vesensforskjell mellom de enkelte formene
av væren. Alt liv og alt væren består av bevegelser og tendenser som er å betrakte som én
felles bevegelse, med ulike grader av sitring og spenning.
All væren henger altså sammen og det er mulig å tenke seg en direkte kommunikasjon
mellom alt som er til. Små støvkorn hører sammen med hele solsystemet, på samme måte som
det er en sammenheng mellom alle organismer, fra den laveste til den høyeste. Alle
organismer er til sammen en eneste impuls, alle levende vesener bærer hverandre og rives
med framover av disse impulsene, disse støtene. For Bergson var mennesket og den ytre natur
9

se side 25
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begge deler av en større organisk helhet, slik at det ansiktet fjellet har, er ditt eget. Naturen er
værens hjem. Natur er noe vi er, noe som man ikke kan ta fra oss uten å øve vold på vår
eksistens.
Bergson var opptatt av forskjellene mellom rom og tid. Han kom til at tiden måtte være noe
annet enn det vitenskapsmennene sa at den var, at tiden er den rene bevegelsen, altså den
konstante bevegelsen av forandringer. Han tok avstand fra vår mekaniske tenkning om tid, og
viste til at så snart klokken var introdusert, så beveget vi oss ut av tiden og inn i rommet ved
hjelp av klokkeskivens fysiske form. Bergson sammenlignet materiens natur med rommet, og
den åndelige natur med tiden, dvs. med sitt nye begrep varigheten. Han hevdet at legeme og
bevissthet er vesensforskjellige av natur, men at de utgjør en samlet helhet. Dette var et stort
oppgjør med Descartes filosofi, og en endring i filosofiens historie, selv om disse tankene
ikke fikk innpass i universitetsmiljøene (Kolstad 2001).
Nei, man trenger altså ikke være indianer for å vedkjenne seg et mer intimt forhold til moder
jord. Også vestlige filosofer har gått opp stiene inn i det levende landskapet. ”Naturmystikk”
som det gjerne kalles, er altså en ekte del av vestlig kultur.

Dypøkologien og tilhørigheten
Hos oss er det kanskje Arne Næss (1912-2009), som er mest kjent for sine dypøkologiske
tanker og liv. Arne Næss er på mange måter større ute i verden enn hjemme. Selv visste han
hvor han hørte til: ”Hjemme var stedet man hørte til. Det var en del av en selv, og utgjorde en
økologisk enhet med rike interne kontakter, eller bedre; relasjoner til det som i dag kalles
miljø. Hjemstedet definerte hvem man var... ...I dag lider mennesket under en stedoppløsende
prosess.”
Arne Næss var inspirert av menn som Einstein og Gandhi, men aller mest var han opptatt av
Spinozas tanker. Baruch de Spinoza (1632-1677) var som filosof opptatt av at det i alt levende
er en skapende kraft som er Gud. Gud er i alt. Slik blir gudsbegrepet et uttrykk for det
skapende i den hele tiden forandelige naturen. Men mennesket er også skapende, og
menneskets vesen og natur er ekte deler av Guds vesen og natur. Alt levende tar del i
skapelsen her og nå. Det er viktig med dyp kunnskap og kjennskap til naturen for å oppnå en
identifikasjon med naturen. Spinoza framhever det å gjenkjenne noe av oss selv i det levende,
og å føle nærhet til det. Vårt sinn har en samhørighet med hele naturen.
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Tilbake til Arne Næss som beskriver hvordan det saken dreier seg om, er å kunne leve i og
med naturen. Ikke bare se den utenfra eller å bruke den til hvile og rekonvalesens. Det
”avsjeler” naturen. Arne Næss var opptatt av at vi ikke må avlære oss barnets helhetlige
forståelse av virkeligheten; og bytte ut denne virkelighetsopplevelsen med en oppsplittet
virkelighetsforståelse. Han beskriver hvordan han, som foreleser ved ekskursjoner ut i
storslått natur i USA forsøkte å innføre en times stillhet for å få studentene til å ta inn over seg
det storslåtte i opplevelsene, for å prøve å vekke studentenes følelsesliv. For Arne Næss var
friluftsliv og det å være i bevegelse synonymt med glede; ”Glede er ingen fornemmelse!
Glede er navn på en tilstand. Verden er en annen når du er glad. Du gleder deg ikke over
blomsten, men med blomsten! Skjønner du?”

Per Ingvar Haukeland skriver i etterordet i sin bok om Arne Næss om veien videre for
dypøkologien, om hvordan økosofi dreier seg om en slags livsinnsikt om vårt hjem i livet;
”Jeg tror følelsen av å ”være hjemme” og å ”høre til” blir viktige i en fornyelse av
dypøkologien, tuftet på en sterkere livsorientering.”(Haukeland 2008, s315).
Veien videre for skolen, og da også den kulturen den hører til i; er at vi må ta på alvor den
oppvoksendes slekts behov for å høre til i kulturen og naturen. Ellers tror jeg ikke på noen
bærekraftighet i verken pedagogikk eller politikk.
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6. Rombegrepet reformuleres
tunge tåkedråper
vind i vente
På vei hjem fra en studiesamling i Fyresdal sitter jeg på bussen og oppsummerer. Bruker min
digitale opptager for å ta vare på tanker som flyter lett her i etterpåklokskapens frie
atmosfære. Da kommer det til meg; et nytt begrep, som et navn på det omdreiningspunktet jeg
jobber med i min masteroppgave; levende læringsrom. Begrepet kom ikke som et resultat av
en målrettet analyse, men mer som et sammenfall som fødes ut av en mosaikk av impulser og
inntrykk etter å ha fordypet meg i andres og egnes erfaringer og tanker. Sånn sett er det ”en
sterk unge,” tenker jeg; slik barn med foreldre fra forskjellige kulturer ofte er.

Læringsromserfaringer
Når jeg ser tilbake på min karriere som elev, har jeg noen få minner fra de rommene som var
mine læringsrom. Jeg husker klasserommet på Ingedal skole, som nå er nedlagt, dvs jeg
husker det gamle pumpeorgelet der, og ovnen de fyrte i om vinteren, og hvordan det luktet på
doen, og at jeg befant meg der i en hemmelig panikk en gang jeg hadde fått satt fast et
viskelær i nesa. Ellers, når jeg prøver å huske andre klasserom, får jeg bare glimt av tavle etter
tavle, og dårlige minner fra å stå der ved tavla; en gang jeg ikke ante hvordan jeg skulle stave
et engelsk ord, jeg var ellers en pliktoppfyllende elev, men hadde ikke lært meg at språk må
pugges, og å stave ”one”. Jeg husker fornedrelsen av dette, og en annen lignende tavleepisode
på videregående.
Ellers husker jeg uterommene fra barneskolene, for de brukte jeg; jeg sparket fotball i alle
friminutt før ungdomsskolen. Det eneste læringsrommet jeg virkelig husker; var ”kartblad
Gygrestolen”, i Bø i Telemark. Vi hadde dette område som vegetasjonskartleggingsoppgave
under mine studier der, og jeg husker lier med taggbregner, og varmekjære lauvtrær blandet
med karrige fjell og ulendte knauser og ura. Stemningen. At vi snødde ned en natt i telt. Og at
vi bommet fælt når vi la inn en eksotisk gullmose samfunn ved et lite tjern, hvem av oss var
det som fant på noe sånt, da? Vi laget en feil på det kartet og den er der nok fremdeles.
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Jeg har tidligere i oppgaven fortalt om noen av mine og andre uteskolelæreres erfaringer fra
uteskolens rom. Om hvordan det der ute spilles opp noe som barn svarer på automatisk, om
hvordan pedagogene for en gangs skyld blir støttende og ikke styrende i prosessen. Dansk
forskningsarbeide viser det når det gjelder oppmerksomheten (Fischer & Leicht Madsen
2001), norsk forskning viser det når det gjelder aktivitetsnivået på ungene (Grønningsæter,
Hallås, & Kristiansen 2005). Uteskolelærere sier det samme; elevene er mer engasjerte i det
de gjør ute (Jorde 2007)! Abram skriver om det samme når han viser til filosofenes forståelse
av det aktive møtet mellom kroppene og jordens kropp (Abram 2005). Som et levende møte.
Som en forbindelse. Læringsrommet er en forbindelse. Abram viser til hvordan sjamanenes
jobb nettopp var dette å holde denne fine balansen mellom den levende jorden og
menneskesamfunnet i balanse. Dewey gjentar seg selv til det meditative når det gjelder at den
beste læringen skjer i naturlige sammenhenger, i de rommene som det som skal læres naturlig
skjer (Dewey 1997). Og det er dette som er sakens kjerne. Rommet.

Rommet der levende barn skal lære må være et levende læringsrom. Hva er læringsrommet
når det ikke er levende? Er det dødt da? Den norske skolen har en vei å gå i å erkjenne
rommets plass og betydning i undervisningen, og i å gjenforene levende forbindelser for
levende læring.

Det finnes et gap i den norske skolen, mellom hode og kropp. Et tilsvarende gap er det
mellom Kunnskapsløftets spesielle og generelle del (K-2006). Min erfaring er at den generelle
delen av læreplanen får liten eller ingen plass i læreres planlegging av undervisning. Den er
rett og slett for krevende å ta inn over seg; det meningssøkende menneske, det skapende
menneske, det arbeidende menneske, det allmenndannende menneske, det samarbeidende
menneske, det miljøbevisste menneske og det integrerte menneske! Prøv det den som vil! Å
få til dette i et klasserom! Er det mulig? Jeg tror ikke det. Men i et levende læringsrom har en
noe annet og noen andre å spille på, og den virkelige virkeligheten er en god makker når
målet er å bli et gagns menneske. Jeg tror at uteskole kan brukes som bro, som en vei, for å
gjenskape denne tapte forbindelsen. Det er ambisiøst. Og det er mulig!
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Det levende og det døde rommet
Jeg har beskjeftiget meg med læringsrommet, med rommet der læringen skjer. Dette
læringsrommet er den norske skolens blinde flekk. Den norske skolen trenger å fornye og
tydeliggjøre sitt rombegrep. Den skolen jeg tilhører har et rombegrep som er dødt.

Mine erfaringer som elev og lærer i den norske skolen er at klasserommet er det lukkede
rommet. En venn av meg som er akademiker og som har arbeidet i mange år som forsker på et
høyt nivå, forteller om en av hennes bekjente. Da hun ble kjent med ham, var han i ferd med å
avvikle sin mangeårige karriere som råner på høyt nivå, for så å

bli hjemmeværende

mangebarnspappa, forhåpentligvis også på høyt nivå. De hadde snakket om skolen, mannen
var utdannet elektriker; og hans kommentar var: ”Grunnskolen? Det var ni år mellom fire
vegger!” Hvilket min gode venn straks kjente seg igjen i, til tross for at hun til enhver tid
hadde vært både pliktoppfyllende, veloppdratt og flink som elev. Jeg kjenner meg også igjen i
dette. Fire vegger punktum.
Virkelighetens læringsrom har ikke fire vegger, ingen lukkede dører, ingen grenser; den
virkelige virkeligheten krysser alltid grensene, tvinger oss til å forandre perspektiv, og viser
alltid mer enn det vi i øyeblikket evner å sanse. Virkelighetens læringsrom er ”in the open”.

Mine erfaringer som elev og lærer i den norske skolen er at klasserommet er det sterile
rommet; det er der, men synes allikevel nesten ikke. Som noe som vi oppholder oss i, og som
vi ikke skal bli avsporet av, men som vi lengter ut av. Læringsrommet er ikke et rom hvor
hendelser skjer slik at rommet etterpå er et annet. Det er et rom med fire vegger og en tavle.
Virkelighetens læringsrom er aldri rent. Det er fylt av underlige og ekle ting som dukker
ubedt opp og skaper det kaos som skal til for at vi må orke de viktige perspektivbevegelsene
som læring er. Levende læringsrom er uforutsigbare, deri ligger gullet gjemt, deri ligger det
som vekker oss og som holder læringen i et friskt modus.

Mine erfaringer som elev og lærer i den norske skolen er at klasserommet også altfor ofte er
det relasjonsfrie rommet. Det er stedet hvor lærere fremdeles tror at de har fortjent lærerlønna
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dersom de kommer gjennom pensumboken som de gjemmer seg godt bak fra kateteret. Jeg
husker vi hadde en gjesteforeleser som kom fra en annen skoletradisjon under
pedagogikkutdanningen. Han foreleste om nødvendigheten av å sette en stemning i
klasserommet, og at uten denne stemningen var det ingen vits å undervise. At det viktigste var
det som skjedde i rommet mellom eleven og læreren. Det ble en opphetet debatt etter denne
forelesningen som berørte meg, jeg så hvordan mange studenter, spesielt de yngste
nyutdannede, vegret seg fra det å være viktig som lærer, vegret seg for å måtte være i et
forhold til eleven som gjør en forskjell for denne. Det er krevende å våge å ikke gjemme seg
bak boka eller kateteret. Eller læreplanmålene.
Virkelighetens læringsrom er full av relasjoner, læringsrommet er denne veven av
forbindelser som skaper flytende overganger i perspektivskifter, som noen ganger er så
smidige at det skal en årvåken pedagog til for å hente de opp igjen, for å løfte de enda høyere
gjennom refleksjonens muligheter. Virkelighetens læringsrom er denne relasjonen, denne
samtalen som alltid foregår mellom levende i det levende rommet.

Et klasserom er der klassen er samlet. Et levende læringsrom er der hvor barn bringes inn i en
autentisk lærings situasjon.

Dette er min analyse av mine studier: at den norske skole ikke har tillit til læringsrommet og
dets skjulte kvaliteter som en aktiv deltagende part i undervisningen. Den norske skolen har et
dødt læringsrombegrep. Det er i avtrykket av denne armoden jeg har søkt etter det motsatte
begrepet; jeg har søkt etter det levende.
La oss ut fra dette omdreiningspunktet se videre på begrepet levende læringsrom:
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7. Intervjuene
ser trådene samle seg
til mønstre

Jeg startet min utforskende reise med fokus på bevegelser og rom. Jeg mellomlandet på en
forklaringsmodell om språk og tilhørighet som ikke var min egen, men som opplevdes kjent
nok og troverdig nok til at jeg ville bruke den som et omdreiningspunkt for mine videre
undersøkelser. Via litteraturstudier og refleksjoner over disse og egne erfaringer fødes det et
nytt begrep, som mitt eget; levende læringsrom, og som en følge av dette også en langsom
erkjennelse over at læringsromsbegrepet i den norske skolen er lagt dødt.
Jeg gjorde noen intervjuer med pedagoger som var opptatt av språk eller tilhørighet i sitt
arbeide, i sine læringsrom. Hvordan tenkte og arbeidet pedagogene? Hadde de lignende eller
andre erfaringer enn de jeg kjente til fra meg selv og litteraturen? Her er min fortetning av de
svarene de ga meg. Jeg presenterer pedagogene kort10, før jeg viser deres svar på språk og
tilhørighet.
Når vi i skolesammenheng bruker begrepet læringsrom, ser vi umiddelbart for oss bilder av
klasserom. Mitt avsluttende spørsmål til pedagogene var om det nye begrepet ”levende
læringsrom”, hva legger de i dette begrepet, hvordan forstår de det inn i deres arbeid?

Tre pedagoger i vest
Veien til Aurland i Sogn og Fjordane, går via fjell eller fjord. To ganger har denne bygda blitt
kåra til verdens beste reisemål. Men noen bor her også. Klemt sammen mellom fjord og fjell.
Her har de jobbet systematisk med å koble sammen skolen og bygda siden først på nitti tallet.
Det som er essensen i dette er stedsbasert læring, bygdeutvikling og entreprenørskap. Det
startet som ”Levande Skule11” og nå markedsfører de det som ”Aurlandsmodellen;” de setter
10

Jeg har gitt pedagogene bokstavkoder i stedet for å bruke navnene, mens stedsnavnene har jeg valgt å ikke anonymisere der de er viktige

for historien. Med pedagogenes aksept, selvsagt.
11

Levande Skule var et prosjekt i regi av Norges Landbrukshøyskolen og Det Norske Hageselskapet som varte fra 1996 til 2000. Etablering

av skolehager, utvikling av utearealer og naturfagsundervisning utendørs var essensen.
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skolen i midten og forbinder seg, for å siden å gå ut. Hit dro jeg i vinter, for å finne ut hvordan
språk og tilhørighet henger sammen for disse som jobber så bevisst med sin forankring.
Jeg har stort sett valgt å omskrive pedagogenes dialekter til bokmål, da jeg ikke ble fornøyd
med det skriftlige utseendet av deres vakre muntlige språk.

Pedagog E:
E er lærer på Aurland Barne- og Ungdomsskole (ABU). Hun er en kvinne som beveger seg
mye, og ofte spontant. Hun startet opp skolehage der hun arbeidet før, men flyttet til Aurland
da hun var så begeistret over hvor sterkt forankret ”Levande Skule” var i fagplanene og i
skolens praksis. Hun bruker sterke og fargerike ord, som at hun selv har blitt redda som lærer
ved å ta elevene med ut. Klasserommet inne beskriver hun som for trykkende og tett.

Språk:
Om språk sier hun at det er kommunikasjon (E63). At det handler om å holde en samtale og å
kunne formidle og å kunne forstå hverandre (E65). Kroppspråk er å jobbe i lag og å være på
tur i lag; å samhandle uten å snakke (E66). Hun bruker ikke uteskole bevisst i forhold til
språkutviklingen, men de skriver jo dikt om sauen (E75).

Tilhørighet:
Hun beskriver det å høre til som å se veldig verdiene av å være på denne plassen (E17). Hun
er innflytter her. ”I Nansenskolen var det det at du var en del av det hele, og at du kunne
gjøre din sak, at du kunne begynne å jobbe i ditt hjørne. Det begeistret meg veldig. Kunne
ikke redde hele verden, men kunne begynne i mitt hjørne.”(E7). E beskriver tilhørighet
nettopp som denne muligheten til å virke fra et sted du er stolt av, fra et sted som danner en
basis i livet ditt, fra ditt hjørne. Hun selv er en veldig aktiv dame, tross sine 63 år, og er veldig
opptatt av å være i bevegelse: ”det å være ute, å klatre, å holde ut...”( E15).
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Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
”Men da blir det dette her med at du jobber i lag med, du spiller på lag med naturen. Som de
gamle når de gikk med geitene over fjell og hei. Det kunne være hva slags vær som helst men
de måtte holde sammen med geitene og det skjønte både dyr og mennesker.”( E68).
Hun faller ikke automatisk inn i min ”bestilling” på å føre språk og tilhørighet sammen. Hun
synes opptatt av tilhørighet som en måte å forankre seg på gjennom å gjøre og få kunnskap
om de virkelige tingene, og kanskje mer det sunne og gode ved å være kropper i bevegelser
ute, ved å gjennomføre et arbeid, det å bli sterkere både i kroppene sine og bevisstheten på
hva som er noe verdt, og det å se verdien i naturen. Det virker som om det viktigste for henne
er det som er ekte, at ekte begeistring skapes ut av møter mellom barn og natur/kultur.
Språkets oppgave er samhandlingens, mellomforståelsen.

Levende læringsrom:
E: ”Da må jeg ut. Jeg må ut i hagen, jeg må ut i fjellet, jeg må ut i sjøen også, i
Aurlandsfjorden, for det får meg til å leve. Som igjen gjør meg begeistra som igjen får meg til
å funke som en god lærer. Tror jeg. Hvis jeg lever i det jeg holder på med, så formidler jeg
mye bedre tingene.”( E83). E forteller videre at det går på sansene, og på det å lære å gjøre
noe, å lære å håndtere en jobb.
E gir meg en følelse av at behovet for å være autentisk, levende og i bevegelse er avgjørende
for henne som lærer. Siden hun selv blir levende og begeistret i møte med naturen, må hun ut
med elevene. Hennes levende læringsrom er uten tvil arbeidet de gjør ute sammen, hun og
elevene.

Pedagog A:
A er fra Aurland, og har cand. scient med hovedfag i biologi og grunnfag i matte og kjemi.
Hun har jobba som lærer ved ABU i 20 år, og vært inspektør der i 10 år, så også hun har
rukket å bli en voksen dame. Hun har også vært leder for lærerplangruppa til L-97. A har lagt
mye av grunnlaget for den sterke koblingen med fagmålene, som skolen flyter på og høster av
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nå. Hun er opptatt av at de bringer med seg inn i klasserommene det som de lærer ute, fordi
dette er opplevelser som er glimrende utgangspunkt for refleksjoner og for å gå i
faglitteraturen etterpå (A32).

Språk:
Hun sier at hun har ikke særlig fokus på språk fordi hun er realist (A40,A41). Når jeg fører
henne litt avsted, og spør om det finnes noe språk i landskapet her, svarer hun at det er hun
ikke god på. Heller ikke på å tenke at aktiviteter har et språk. ”Men for meg når jeg er det
sånn at når jeg kommer til gamle nedlagte støler, så ... på en måte drømmer jeg meg litt
tilbake ..... (A47). For det ligger fortellinger... og jeg syns det er veldig kjekt ... å bli kjent
med gamle støler som er nedlagt, og hvis folk kan fortelle meg hvordan det var på disse
plassene før... både folk og bygninger forteller noe, og på den måten forteller jo landskap
noe, ... Så sånn...” (A48).

Tilhørighet:
Hun har vokst opp i Aurland, og ser det som viktig at unger skal vokse opp og oppleve
kvalitetene ved plassen (A19,A21), slik at de skal få tilknytning og tilhørighet til plassen
(A20). Hun er opptatt av å hindre avbefolkning, så de får dyrka jorda og opprettholdt
arbeidsplassene (A24). Det at de unge skal føle stolthet over bygda og se verdiene der, det er
veldig viktig for henne; ”Men det med at ”Aurland er eit hol”, det hører jeg aldri mer. Og da
tenker jeg at det er jammen godt.” (A39).

Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
A har en sterk tilknytning til stedet, og for henne er den av en språklig art, gjennom dialekten
hennes. ”Jeg er jo stolt av dialekten min, hvis du tenker på det. At jeg har en dialekt som viser
at jeg hører til her.” (A43). Erfaringer fra egne barn, som har en østlending til far, og andre
har vist henne at dialekten ikke er en nødvendighet for denne forbindelsen med stedet. Den
andre språkligheten hun er bevisst på og opptatt av, er fortellingene som ligger i kulturen, i
historiene til de som har befolket dette området.
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Levende læringsrom:
A: ”Levende klasserom! (A50) ...som i Australia!” (A51). Dvs at klasserommet er så preget
av prosjektfokus at malingen på veggene ikke synes.
Typisk, tenker jeg, at A, som er så læreplantro og skoletro, velger å holde klasserommet fram.
Det er der læringen, dvs refleksjonen som sluttprodukt av arbeid og opplevelser ute, skal skje.
Hun vil at klasserommet skal være et levende læringsrom, selv om hun innrømmer at hun ikke
har sett sånne rom så ofte her til lands.

Pedagog O:
O er utdannet fra Norges Landbrukshøgskole og Rudolf Steinerhøgskulen, og fikk jobb på
ABU når de trengte nye impulser ved 6 åringenes inntog i skolen, de første årene hadde de
ingen læreplan for disse. Hun var en viktig brikke i oppstart av ”Levande Skule”, der essensen
var å belive skolen ved å forbinde skolekunnskaper med det virkelige livet (O22). Hun har
etter hvert flyttet over til Sogn Jord og Hagebruks skole (SJH), og jobber nå med å løfte
”Aurlandsmodellen” videre og med å kurse andre i dette.

Språk:
O har et veldig bevisst forhold til språk, også til det store språket. Hun har lenge tenkt at også
landskapet har sitt språk og at det er mulig å intervjue landskapet. ”Språk er dialog og
landskap” (O45). Hun har skrevet en master oppgave om dette temaet, om det hun kaller
stedets genius, stedets sjel. Kanskje er det denne som ligger til grunn for hennes velutviklede
bevissthet på dette området. Hun beskriver på den ene siden bygdefolkets selvfølgelige
kunnskaper om denne dialogen med stedet: At det var denne levende dialogen som
bygdefolket her har med landskapet som var grunnen til at de begge (hun og E) var blitt
værende der. (O48).

Tilhørighet:
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Hun er opptatt av forbindelsen, av å komme på innsiden av det som er stedet. ”Jeg mener at
hvis vi kan bygge opp en ryggrad hos elevene, hvis de først har forbundet seg og funnet
identitet i forhold til et sted, så er det mye lettere å sette opp den der forankringa hvor du enn
kommer i verden.”(O14). For henne er verdiskapning å forbinde seg med stedets kvaliteter, og
skape en forbindelse ved å klatre de bratte fjellsidene mens en er ung (O16,O19). Hun mener
at skolens oppgave å holde tradisjonen i live og å tenke stedsutvikling (O28,O35). ”Fest,
arbeid, dugnad og involvering er vi gode på!” (O32,O33).

Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
O er veldig bevisst en sammenheng mellom språk og tilhørighet. For henne er dette to sider
av samme sak. Hun forteller om en metode som hun har lært i Skottland, av Margaret
Colquhoun, der du arbeider deg inn i et sted, inn i et landskap. Denne metoden er firestegs, og
utføres i en liten gruppe, hvor deling av tanker og opplevelser er en viktig del av prosessen.
Første steg er å forbinde deg med stedet ved å gå det inn, være sansefokusert og notere
førsteinntrykket. Neste er å observere stedet mer faktafokusert, vie oppmerksomhet til
geologien, vegetasjonen osv. Tredje steget er å høre om stedets historie og å gå inn i stedets
fortelling og gjenkjenner seg selv i det. Det siste steget er å bli ett med stedet; at ”du klarer å
skape et rom hvor stedet begynner å tale. Stedets stemmer får lov å komme fram gjennom at
du har arbeidet så intens. Så det handler om å lytte til stedets genius.” (O69-O72,O85). ”Det
handler om stedets fortelling. Også å kunne formidle det videre. Til barn eller til studenter.
Det handler om tilhørighet, om identitet. Og ikke bare for de som vokser opp her, men for de
som kommer på besøk utenfra.”(O83). ”Det har ingen ting med om du er født og oppvokst her
å gjøre, egentlig.” (O86).

Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
For O er tilhørighet og språk det samme, hun er opptatt av at det å mestre den indre dialogen,
er det samme som å forbinde seg med stedet eller dyra. Dette er vaner for de gamle, mens den
yngre generasjon bevisst må tilegne seg disse kunnskapene (O56) ved å lytte seg inn i det som
er (O59). Samtidig er hun opptatt av at vi må løfte denne tause kunnskapen opp til et bevisst
nivå for å få tak i den, for å tilegne oss kunnskaper om hva det er og hvordan vi kan bruke det.
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Levende læringsrom:
O: ”Levende Læringsrom? Da må jeg fortelle en historie fra videregående. For det er også
noe med å slippe de litt løs, tror jeg. Og ikke ha så mye oppsyn med elevene alltid. Gi de litt
rom. Men det kommer jo også litt an på alderen. Dette gjelder foredlingsfaget på SJH, og de
velger sin oppgave... Så var det disse to guttene som valgte å slakte grisen. En kveld E skulle
opp i stallen og fore hestene, så satt de ute der, og det var mørkt, og så spør hun dem;
”hvorfor sitter dere her da?” Så satt de med hver sin gris, da. ”Du skjønner, det er siste
kvelden”. Og de var 17-18 år gamle. De hadde kjøpt disse slaktegrisene på høsten, og foret
de opp et halvt år. Jeg venta jo kanskje at de skulle ta de til jul, da, men nå var det faktisk blitt
januar. Grisene bodde i et enkelt halmhus, men nå var de blitt så store at de begynte å bryte
seg ut over alt, så tiden var inne. Dagen etter på rigga de til med en svær kjele med kokende
vann, på tunet der, du vet de skal skolde grisen. Så kom det en lokal slakter. Det var noe med
alvoret. Som var over hele tunet den dagen. De slakta jo ellers og. Den lokale slakteren heiste
grisen opp. Det var ikke en lyd. Jeg gikk att og fram på tunet, hadde andre gjøremål, så jeg så
dem. Det var en veldig stille dag, jeg husker så godt, det snødde så vidt, januar på disse
tidene i fjor, og de var frost i bakken. Og der ryker det av bålet, og da kikker jeg bort, og så
står den ene der og rører i blodet for at det ikke skal koagulere, ikke sant, kan du tenke deg,
for en læringsoppgave? Dette er ikke elever som har vokst opp med slakting, men det er noe
de må ta helt sjøl! De må gis det rommet av og til, at vi ikke må ha så mye kontroll. Lærerne
sa etterpå at ”vi var litt nervøse, for vi ga dem litt mye frihet.” Men så, på kvelden, så gikk
jeg forbi, det var flere som gikk forbi... og denne stillheten på tunet den kvelden... Så ser du
den der røyken som stiger opp. Så ser jeg plutselig at gjennom den forbindelsen de hadde til
de grisene, så er dette en offerhandling. Jeg ser det. Og på kvelden så gikk jeg vakt, og var
innom eldhuset, og da satt de på bruskasser der. Jeg hørte en sånn mumling, jeg åpna døra,
og så tenkte jeg at nå forstyrra jeg, for nå er de inne i noe utrolig dypt her. Og der lå
grisehodet i en stamp, pølsene hang i taket. Stappa. Neste dag sto det på døra, inn til elevene:
”de som har lyst på gratis bikkjebein, kan komme og hente de nå.” De hadde gjort opp.”
(O67).
Det som om O i sin forbundethet og tillit med stedets og naturens kvaliteter, egentlig ønsker å
slippe elevene mer løs så de må ta i det selv. Hun er opptatt av det omvendte
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læreplanarbeidet, der en alltid starter med det praktiske først, og der det er viktig at elevene
virkelig får forbundet seg før de går videre.

Sammendrag, tre pedagoger i vest.
Språk og tilhørighet:
Mine tre pedagoger var ikke spesielt opptatt av å utnyte mulighetene i den stedsbaserte
læringen til å arbeide med språket, det lille språket, det som skolen etterspør. Jeg sier ikke at
de ikke arbeider med det, for det gjør de nok; de skriver log og beskriver inne mye av det de
arbeider med ute. Men det jeg sitter igjen med er et inntrykk av at det ikke er her tyngden
ligger, i alle fall ikke hvis vi snakker om det lille språket. Det er i så måte interessant å tenke
seg Aurlandsmodellen dersom A hadde hatt hovedfaget sitt i norsk i stedet for biologi. Når det
gjelder det store språket stiller det seg annerledes, spesielt O er seg veldig bevisst at det er
dette språket, denne naturlige rytmen i virkeligheten der ute, som hun gjerne vil føre den
oppvoksende slekt inn i.

Levende læringsrom:
Stedet er kåret til verdens beste reisemål to ganger, hva gjør det med tilhørigheten for de som
jobber der? Alle tre uttrykker stolthet og glede over å kunne bo der, at det nettopp er stedets
kvaliteter som er viktig for dem å formidle til ungene. Men det er noe mer her, noe med en
bevissthet om disse kvalitetene, disse dialogene mellom folk og landskap, at det finnes noe
levende her. Noe mer enn fjord og fjell. Som er i bruk hos de eldre her ennå. Og som kan
belives og bevisstgjøres for den yngre garde. Det er de alle tre bevisst.

Tre pedagoger i øst
Pedagog R:
Haugland Miljøgård ligger ved Telemarks kyst, og er en lun perle av et sted; et vennlig, åpent
landskap; fjellrabber med barblanding skog og innslag av løv, og jorder og åkrer. Jeg er her
for å gjøre et intervju med R, som bor her sammen med mann og fire barn, og som arbeider
med leirskole i det hun kaller ”opplevelsesbasert lesing” på dette stedet noen uker hver
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sommer. Opplevelser, mestring, og motivasjon er stikkord for hennes pedagogikk. Hun mener
at læring skjer gjennom erfaring (helst utfordrende), følelser og opplevelser, som fører til
vekst og forandringer (R33- R34). R er fulltidsansatt som lærer på en skole i nærheten.

Språk:
R er opptatt av språk. For henne er det å gi unger en mulighet til å mestre å lese og skrive det
viktigste hun gjør på skolen. Det er dobbelt selvbelønnende å knekke lesekoden; gleden deles
av både eleven og læreren (R9). Hun mener dette er viktig for ungenes muligheter for å være
en del av kulturen og det sosiale spillet, og ikke bli tapere i samfunnet (R46,R49).
”Jeg er jo lesepedagog. Så jeg vil jo si at det å mestre lesinga er en del av det å mestre
språket. Men bare en del av det. Det handler om det å kunne si noe om seg selv. Og sin egen
situasjon. Og om virkeligheten som en lever i, erfaringene sine. Å mestre språk er jo i og for
seg å mestre å bruke språk til verdifull utveksling av informasjon. Begge veier.” (R45).
Hun er opptatt av og har tatt på alvor nettopp dette at språk er viktig for ungenes muligheter
til å høre til, via å utveksle informasjon (R45). Jeg forstår det sånn at hennes bevissthet her
ligger mer på det sosiale eller det kulturelle, enn det å høre til i naturen.

Tilhørighet (forbindelse med dyrene):
Jeg bytter ut ordet tilhørighet med forbindelse, slik at vi ser på forbindelsen mellom ungene
og dyrene som en parallell til å høre til på et sted. Hun uttrykker at det nettopp er
opplevelsene med dyrene som fjerner barrierer og øker lysten til å lese; ved å gjenoppleve og
dele disse opplevelsene. Det gjør de via bøkene de produserer om elevene i løpet av den uka
de er på kurs hos henne. ”De henger omtrent over skuldra på meg for å lese korrektur; skriv
det jeg sa!” (R41).

Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
Hun ser ”store stille øyeblikk” med små jenter som styrer store hester, og store gutter som
sitter med små andunger. Hun opplever at det gjør noe med dem (R59-R62), og at noe
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forandres i dem gjennom dette, noe som virker inn på selvbildet og lysten til å lære. Når de
mestrer disse forbindelsene med dyrene mestrer de også lesingen på en bedre måte. Hun ser at
det å jobbe med hest for jenter handler om at de opparbeider seg et kroppsspråk som blir mer
bevisst, og at de erfarer effekten av at de får et tydeligere kroppsspråk (R73). Det å ri på
hesten, gir også erfaringer med å høre til i sin egen kropp (R72).

Levende læringsrom:
R: ” Da tenker jeg ikke firkanta pult, ikke bunker med papir, jeg tenker ikke teoretiske krav.
Jeg tenker blomstrende, variert erfaringsbasert fysisk aktivt morsomt samarbeidende med
meningsfylt innhold.” (R84).
Jeg tenker at R minner litt om E, at de begge har denne kreative uroen i seg som de omsetter i
handling, at de vil bevege kroppene og røre ved følelseslivet til ungene. Opplevelsesbasert
lesing er R sin oppskrift, for henne er det viktigste at elevene mestrer de gode bevegelser ute i
naturen sammen med dyra, og at de har det så morsomt der at de er så fornøyde med sine egne
prestasjoner, at de vil lese om det etterpå.

Pedagog D:
D er 50 år og lærer og bonde i Akershus. Han har flytta lærerpraksisen sin hjem på gården, og
jobber der med elever fra den lokale ungdomsskolen. D uttrykker at han sjøl var veldig ferdig
med teoriskolen, at han ikke selv trivdes med innholdet i undervisningen på skolen, og ville
gjøre noe som er nyttig for eleven (D36). Han sier at man må ha ”intuitiv pedagogisk
kompetanse.” (D56- D59). Og mener å være glad i ungene. Jeg tenker at det når det gjelder
han, er det også en ganske bevisst kompetanse, og undrer meg på om ikke det også er dyrene
på gården som innehar denne intuitive kompetansen.

Språk:
En gutt som ikke klarte å lære seg å lese og skrive på barneskolen, var hos D hver uke på
ungdomsskolen. Der fikk han endelig troverdig tilbakemelding på det som han var så uvanlig
dyktig på; å planlegge og gjennomføre praktisk arbeid. D forklarer hva det var som fikk
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gutten til å knekke lesekoden; ”Ja, det var jo motivasjon. At han skjønte at han greide å
fungere i samfunnet. Og så fikk vi jo tatt trafikalt grunnkurs. Og så fikk han tatt traktor
sertifikat. Det var en veldig viktig motiveringsfaktor i det tiendeklasse året hans, hvor mye av
norskundervisninga ble lagt opp rundt det med...sertifikat greiene... Og da hadde han jo store
muligheter til å få seg en jobb og fungere når han hadde traktorsertifikat. Det har han jo
fortsatt nytte av, for han har jo fått seg jobb nå. Forlova også. Han andre som gikk sammen
med ham, er forlova og. 18 år og forlova begge to. Det sier jo noe om... altså fikk du deg
dame... da var du ikke så bak mål allikevel... Mange får seg ikke partner før de er godt over
30, og disse unggutta her som jo ikke skulle ha sjanse i havet... Nå ringte han og lurte på
priser på leiligheter, og snakka om at de skulle flytte sammen, at han skulle jobbe, og hun gå
på skole. Han var ute etter å høre om priser, og hva han kunne greie økonomisk.” (D27). Og
så ringer han deg, da? ”Ja, han ringer meg for å spørre om det.” (D28).
Ellers mener D at han ikke er spesielt opptatt av språk, men av å bygge opp sjølbilde deres
ved bl.a. å lære ungene å mestere arbeidsprosesser, som er litt gammeldags og tungvinte så de
skal være lettere å forstå, og samtidig mer fysisk utfordrende. For disse som kommer til ham
er kropper. De fleste er gutter som har gitt opp teorien i skolen, men også jentene kommer nå,
og de har ofte psykiske problemer med seg (D6).
Når jeg presser ham litt mer på det med språk, så nevner han begrepstreningen han har gjort
med elever med Downs, han nevner forutsigbarhet og repetisjon. Mye repetisjon (D70). Og at
det er mye begrepstrening på gården. Bruk av redskap de ikke kjenner. Nye navn og nye
arbeidsoppgaver for ungene. Han bruker også bevisst fotos av arbeidet og opplevelsene på
gården, men er avhengige av samarbeidet med skolen for å få nok ut av dette (D66).

Tilhørighet:
D er skeptisk til at de får noen tilhørighet til gården ved bare å være der en dag i uka. Men han
er opptatt av at gården er det han kaller et kulturhistorisk bakteppe, og her ser han redskapen
og språket som en forbindelse mellom kulturen og elevene.
For meg er det imidlertid opplagt at de langt fleste av de elevene som er hos ham føler en
spesiell tilhørighet til stedet, det være seg til traktoren eller dyra eller D selv, som er spesielt
viktig for disse ungdommene. Jeg spør om han føler at de liker seg her? ”Absolutt. Ser det,
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det er noen som har noe skulk frekvens, men her er dem aldri borte. De kan ha vært sjuke i
flere dager, men når de kommer på den dagen de er her, så er de friske igjen.”(D21). Sjøl
etter de er ferdig på ungdomsskolen kommer de innom. Søker kontakt. Ber om råd når de skal
kjøpe seg leilighet eller redskap (D38,D39).

Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
Han bekrefter at det er et språk mellom ungene og dyrene. At ungene opplever at de har en
kontakt med dyrene (D79).

Levende læringsrom:
D beskriver hvordan han opplever at ungene har en annen mulighet til bedre selvfølelse og
mestring på gården hans enn på skolen, og at dette er viktig i denne sammenhengen. Han sier
at han bygger selvbilder via tillit og via dyra (D50).
D har denne tilliten her. ”Jeg vet jo at det fungerer.”( D52). Han sier at et levende læringsrom
”må være real.” Han definerer ikke pc som ”real” (D94- D96).
”Om klasserommet er et levende læringsrom?” Han vrir seg. ”Ja, vi må jo si det når vi har en
norsk skole som har drevet i hundre år på samme måten, som lærer så kan vi jo ikke si at det
er feil...” (D97).
Ellers er han opptatt av at ungene skal kjenne på kroppen den prosessen det er å gjennomføre
forskjellige handlinger og arbeidsoperasjoner, at de ikke må få alt lagt i hendene. ”Så levende
læringsarena, det er på en måte veldig prosess, altså. Det er et sånt begrep jeg ville hatt inn
der; prosess!” (D107, D108).
D liker ikke begrepet læringsrom, det blir for trangt, først når han finner begrepet
læringsarena er han klar for å snakke. For ham er levende læringsarena en arena for prosesser
som han har tillit til. Som han vet virker. Han kan slappe av, han vet han mestrer, han vet at
det er nok å kjøre elevene på redskap og dyrestell. Han vet at den prosessen gjør noe med dem
og får opp selvbildet deres. Han har jo sett det skje. Gang etter gang.
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Pedagog N:
N har gått på UMB, næringslivsfag og husdyrfag, har praktisk pedagogisk utdanning,
veiledning, ledelse og pedagogikk. Hun arbeider med antrozologi, dvs. profesjoner som
psykologi, veterinærmedisin, zoologi, biologi, økologi, alt er på en måte inni det begrepet.
Klare linjer, kaller hun det når hun bruker så vanskelige navn, men uklart er det for andre, tror
jeg. Lesehund er bedre? I alle fall for meg. Jeg vil intervjue henne fordi jeg vet at de har hatt
samarbeid med en barneskole om leseopptrening, nettopp med lesehunder.
Hun forteller om flere effekter, om at forskning viser at når vi tar på et annet menneske, eller
en hund eller en hest, så frigjøres det hormoner i kroppen som gjør at vi blir gladere, roligere
og åpnere. Vi blir veldig mye åpnere, angsten dempes, blodtrykket går ned og
hjertefrekvensen synker (N6).

Språk:
For N er språk både det vi sier, måten, tonefallet og kroppsholdningen; ”Hele meg er språket
mitt.” (N35). Hun mener at det som er lesehundenes forse, er at de gjør det lettere for elevene
å våge å mestre og utforske språket sitt uten å bli rettet på (N36-N38,N8). At dette er viktig
for mange barn, og at det i tillegg er meningsfullt å lese for en hund som ikke kan lese. Pippi
på skolen er et godt eksempel på dette; ”men hvorfor spør du meg når du vet det sjøl?”( N12).

Tilhørighet/Forbindelse med dyr:
Igjen bytter jeg ut begreper tilhørighet med forbindelse; N hevder at språket mellom unger og
hund er tydelig til stede som en forbindelse som synes godt om den er der eller ikke (N39N41). Det å mestre å forbinde seg med hunden er noe som hun øver elevene i, via korte
mestrings etapper (N42- N43).
N forteller at det hjelper, bare å ha et dyr eller et annet menneske sittende ved siden av deg
som du kan klø på (N6). ”Nå er det ikke helt normalt å sitte og ta på læreren og andre
barn...og du mangler den tryggheta, og det får du med en hund, da. Bare å ha hunden sittende
der, kanskje demper den angsten som barnet har for å lese bokstaver. Så det er en effekt.”
(N7).
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Sammenhengen mellom språk og tilhørighet:
For N er det en tydelig sammenheng mellom språket og evnen til å forbinde seg med
hundene. At det oppstår et rom mellom barnet og dyret, når barnet mestrer å møte dyret
(N30), som gjør at barnet senker skuldrene, ikke har så mye motstand, og ikke er så redd for
ikke å mestre lesingen lenger. Det er dette rommet de bevisst bruker i sin pedagogikk, samt at
litteraturen også vekker leselyst hos barna. Hun ser at det virker, at det skjer store ting med
selvtilliten i løpet av en 12 ukers periode (N17).

Levende læringsrom:
Aktiv er nøkkelordet for L. ”Du må være med.”(N54). ”Til stede! Aktiv kognitivt.”(N55).
”Med å ha den styringa på hund, så må du faktisk være konsentrert om det som du driver på
med, og du får også den mestringa og den motivasjonen til å faktisk løfte deg sjøl også
litt...tenker jeg da...” (N58).
N er opptatt av våkenheten, at ungene må være aktive, som hun uttrykker det, våkent tilstede
sammen med dyr og andre unger, og at det gir grunnlag for konsentrasjon og
mestringsopplevelser som åpner for større læremuligheter.

Sammendrag, tre pedagoger i øst
Språk og tilhørighet.
De er ikke et team, disse tre, de jobber hver for seg, på hver sine steder, og uttrykker at de er
begrenset av skolens ressurser i forhold til den jobben de vet de kan utføre. De vet at det de
gjør virker inn på elevenes muligheter til å mestre språk. De er ikke så opptatt av stedet, som
det som skaper læringsrommet for elevene, men av dyrene og redskapen, som verktøy for å
skape forbindelse, ro og konsentrasjon. Problemstillingen språk og tilhørighet virker også
fremmed og forstyrrende på deres sett å tenke, men det hjelper når jeg sier språk og
forbindelsen til dyrene. Denne sammenhengen er de krystallklare på alle tre, at den er der, og
at den gjør noe med og for elevene og deres mulighet til å mestre og utrykke språk.
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Levende Læringsrom.
Det som er felles for disse er at de alle har tatt den helt ut, på et vis; de har valgt seg sitt eget
læringsrom som er veldig annerledes enn klasseværelse. Sjøl med lesehunden som opererte på
skolen, hadde de møblert rommet annerledes, de brukte sofa å sitte i og tepper på gulvet. Det
er også mye aktivitet i deres beskrivelse av dette begrepet.

Alle seks, hva samler og hva skiller dem
Språk og tilhørighet.
Når det gjelder sammenhengen mellom språk og tilhørighet, virket det som om de fleste
pedagoger først fant denne problemstillingen noe underlig. For de som arbeidet med dyr og
ikke landskapet, byttet jeg ut ordet tilhørighet med å forbinde seg med dyret.
For pedagogene i vest kommer denne sammenhengen tilsyne når vi spiller på lag med
naturen, når vi lytter til stedets fortelling, dvs. åpner opp for de historiene som ligger der i
landskapet. Pedagogene i øst var veldig bevisst på forbindelsen mellom ungene og dyrene, at
det var denne forbindelsen de aktivt brukte inn i sitt pedagogiske arbeide for å mestre språket
og hverdagen ellers. Det er ikke rart at de ikke er entydige. Det handler om to språk, det store
og det lille. Det handler om at de jobber med hvert sitt fokus, språk eller tilhørighet, og det
handler om at de i vest jobber allmennpedagogisk og de i øst jobber spesialpedagogisk.

Levende læringsrom.
Det som er interessant å se, er at samtlige pedagoger beskriver levende læringsrom som det
stedet der de selv mestrer det å være lærer. E er glad i bevegelser, alltid på vei ut og sier: ”da
må jeg ut”. O er den rolige stedbundne, hun vil slippe elevene løs rundt oppgavene de får på
stedet, gi de rom til å selv å velge og løse oppgaven. A er alltid rettet innover mot
læreplanmål og klasserom; hun vil ha australske tendenser; at klasserommet skal preges av
det de lærer, av en stemning som skal kunne høres (!) fra alle vegger i klasserommet. R er
opptatt av mestring av morsomme opplevelser sammen med dyrene, D har tillit til gården og
redskapen der, og til prosessen som elevene skal gjennom og lære noe av. For N dreier det seg
om en våkenhet, et skjerpet modus. Tilliten deler de alle. Det har de felles. Tilliten til disse
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læringsrommene de bruker, som de har vært med på å utvikle, og som de kan innestå for der
de er trygge på kvaliteten. De vet at de virker.
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8. Refleksjoner rundt resultatet
være stemmen
før månen
forsvinner i lys

Under arbeidets gang fødtes det altså et nytt begrep; levende læringsrom. Begrepet er inspirert
av mitt arbeide med gården som pedagogisk ressurs, jeg ser det; der snakker vi om levende
læring, og om sjøen og fjellet og gården som læringsrom. Så noen patent skal jeg ikke sloss
om her. Et forsøk på å google begrepet levende læringsrom fant imidlertid ingen dokumenter
med begge ordene samlet. Da er jeg fornøyd. Jeg mener at det kan forsvares å kalle dette et
nytt begrep. Ikke minst i skolesammenheng.

Levende læringsrom
Det er skjulte kvaliteter i det levende læringsrommet. Vi finner de når vi forlater
klasserommet, og de bestillingen som finnes der, og som Säljö beskriver så treffende.12 De
skjulte kvalitetene finnes i det levende landskapet, i nærmiljøet, lokalmiljøet; kort sagt i
uteskolens rom. Disse skattene er å ligne med en gammalostform som har hengt i femti år på
ei sæter. Les denne historien:
En gang var en tysk jente elev på en norsk jordbruksskole. Etterpå fikk ho jobb i fjøset,
samtidig som hun utdannet seg som yster. Hun laget både vellagra geitost og ku ost. Men så
var det en vår at hun hadde så mye melk, at hun fikk den ideen at ho skulle lage gammelost.
Det var få som ysta gammalost, og kunnskapene var i ferd med å dø ut. Det var ganske mye
motstand mot dette, fjøsmesteren mente at det var noe tull. Hun gjorde noen forsøk i meieriet
og i fjøset. Uten å lykkes. Det ble ikke vellykket. Men så kom hun på at hun visste at de hadde
ysta gammelost oppe på høydegarden som de brukte til stølsdrift om sommeren. Det var 50 60 år siden det ble ysta gammalost der oppe, i de gamle yste formene som fremdeles henger
der. Gjennom det hun hadde lært om ysting, visste hun at i de yste formene lever det en sopp
med enzymer som det fortsatt var mulig å belive. Hun gikk opp til høydegarden og fant
formen, som hun tok med tilbake til skolen og brukte. Nå ble det en veldig vellykka ost, fordi
12

se side 26
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hun vekket til live dette som lå der, belivet denne soppen som levde i treet i disse formene. Hun
tok med seg osten på landsutstilling, og gammalosten vant førstepremie. Det har blitt stor
etterspørsel etter osten siden.

Dette er en sann historie fortalt av en av pedagogene i vest, om en student på jordbruksskolen
hun arbeidet. Vi lar historien ligge som et bakteppe og går videre. Jeg er naturfaglærer, og det
er med naturfaglærerens blikk jeg nå nærmer meg mitt nyfødte begrep; levende læringsrom;
hva innebærer det? For en uteskolelærer?

Levende læringsrom i vest og øst
Mine pedagoger i vest og øst har alle blitt utfordret på å fortelle meg om hva de legger i et
sånt begrep som levende læringsrom; hvilke assosiasjoner dette nyfødte begrepet vekker for
dem i forhold til deres praksis. I ettertid ser jeg at mine pedagoger ikke bare har to
hovedskiller, om de jobber med fokus på språk eller tilhørighet, men også i forhold til at
pedagogene i vest hovedsaklig jobber allmennpedagogisk, der pedagogene i øst jobber med
spesialpedagogisk tilrettelagt undervisning. Allikevel mener jeg å se en klar sammenheng,
som en rød tråd gjennom alles svar på levende læringsrom. Det er gammalosten. Fortellingen
om gammalosten kunne vært alles, tror jeg. Fortellingen om tillit til hva som finnes der, i det
de kaller det levende læringsrommet, og om tillit til at både de selv og elevene vil mestre dette
rommet. Dette tror de på, og dette går de for, og dette vet de virker. Denne røde tråden favner
alle forskjellene, slik jeg ser det og forstår dem.

Undervisning knyttet til natur og lokalsamfunn
eller uteskole er ikke en ny pedagogisk ide. Her i landet fikk den en selvfølgelig og tydelig
plass i Normalplanen av 1939, en plan som aldri helt ble omsatt til praksis av skoler flest,
antagelig på grunn av krigen og etterdønningene av denne.
Vinteren 2009 ble Den Naturlige Skolesekken (DNS) lansert. Navnevalget forplikter. Hvis
ambisjonene er å matche Den Kulturelle Skolesekken er det bra! Det jobbes med en nettside
og med utprøving av pilotskoleprosjekter, der noen skoler har fått midler for å prøve ut
fagblandede undervisningsopplegg ute. Første utprøvings rapport viser at lærere er begeistret
over elevers engasjement. Frivillige organisasjoner har fått midler for å bistå skolene med sin
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utendørs kompetanse. En nasjonal ressursgruppe er på plass for bl.a. å ivareta faglig kvalitet
på

undervisningsopplegg

som

legges

ut

på

nettstedet.

Oppdragsgivere

er

Miljøverndepartementet og Utdanningsdepartementet. Hvem ser det store potensialet som
ligger i barns jevnlige opplevelser i naturen og nærmiljøet? Hvorfor er ikke
Helsedepartementet også koblet på? Hvem tar ansvar for å løfte dette opp til de nivåer dette
hører hjemme? I et større perspektiv enn læreplanene! Jo, det handler om faglige mål, og de
kan og skal nåes ute som inne. Men det handler samtidig om større og viktigere ting: Når barn
griper om greiner i skogen skjer det en annen forankring til livet enn når de seinere på dagen
griper om tastaturet på datamaskinen. Når barn får lov til å leke og bygge i skogen, forbinder
de seg samtidig med noe som var, og med noe som skal komme. De forbinder seg med det
som virkelig er, og bygger samtidig en fastere grunn under seg for de valg de siden skal ta.
David W. Orr er professor og leder ved Environmental Studies Program på Oberlin College. I
sin essay om ”Place and Pedagogy” skriver han at viktigheten av stedsbasert læring har vært
oversett av mange grunner. For det første er det slik at det som vi har nærmest oss, vier vi
minst respekt og oppmerksomhet. Det er kjedelig og lett å overse. For det andre kan det for
mange oppleves som et relativt uoversiktelig prosjekt. For det tredje ligger det en utfordring i
møtet mellom vår abstrakte tenkning og stedet som en helt konkret sak. Det oppstår en
ubehagelig forvirring når våre ideer møter virkeligheten. Som om vi er vane med å spise
menyen og ikke måltidet. Den abstrakte intelligensen overstyrer. Vi vegrer oss mot å skifte
perspektiv.
Orr gir gode grunner for å bruke stedet, lokalsamfunnet, mer i undervisningen:
1: Det fordrer en kombinasjon av intellekt og erfaringer, dvs. at de manuelle ferdighetene som
kreves i å undersøke lokalitetene, er vitaliserende, de skjerper intellektet. Han siterer
Dewey:”We cannot overlook the importance for educational purposes of the close and
intimate acquaintance got with nature at first hand, with real things and materials, with the
actual processes of their manipulations, and the knowledge of their special necessities and
use. In all this there is continual training of observation, of ingenuity, constructive
imagination, of logical thought, and of the sense of reality acquired through firsthand contact
with actualities. The educative forces of the domestic spinning and weaving, of the sawmill,
the gristmill, the cooper ship, and the blacksmith forge were continually operative.” (Dewey,
1899)
71

2: Stedsbasert læring er relevant i forhold til det økende problemet med overspesialisering. Et
sted er en sammensatt mosaikk av fenomener og problemer. Der klasserommet kan smalne
realitetene, og fokuserer på biter og deler, kan stedsbasert læring gjøre oss i stand til å
undersøke sammenhengene og gi oss en annen og større opplevelse av tid. Hvis stedet
inneholder natur, er mulighetene for miljøvernlæring stor.
3: Stedsbasert læring gjør det mulig å lære seg kunsten å ha det godt der en er! Det er forskjell
på å være på besøk og å høre til. Innbyggere bærer stedets merke, om det er by eller land, i
måten de snakker på, kler seg på og oppfører seg. De lengter hjem når de er borte, de
vandaliserer mindre både hjemme og borte, når de vet at de hører til et sted, og hvor de hører
til.
Orr hevder at kunnskap om en plass eller et sted, hvor du er, eller hvor du kommer fra, er
flettet sammen med kunnskap om hvem du er. ”Landscape shapes mindscape”. Han viser til
forskning som forklarer stabiliteten til innbyggere som en konsekvens av det som skjer
mellom psyken og landskapet, og at terrengstrukturen er modell for tankearbeidets mønster.
At tankens muligheter er utlevert til det rommet vi beveger oss i, både som begrensning og
forløsning (Stone & Barlow (Edits.) 2005).

Den lærende og helende jorden
Under prosessen med å arbeide fram masterens problemstilling og innhold, foreslo en av mine
veiledere at min oppgave skulle hete ”The Earth as a matrix for learning and healing”. Jeg
fant denne tittelen for vid og overveldende, samtidig som jeg slet med et godt norsk ord for
matrix, syntes matrise var et akademisk teknisk smalt språk, så jeg lot det falle. Men det har
noe i seg, jeg blir ikke kvitt det, det er en tittel som forteller om den levende jordens store
delvis ukjente og ubrukte kapasitet. ”The Earth as a matrix for learning and healing”. Jo, den
smaker godt. Jorden vi bor på er en levende og raus pedagog. Og som Orr så presist beskriver
det; jorden vi bor på er alltid nærest oss der vi bor. Det levende læringsrommet er alltid åpent
og tilgjengelig.
Jeg ønsker å synliggjøre skjulte, men tilstedeværende kvalitetene i naturlige læringsrom. I
uteskolens rom. Jeg mener at begrepet levende læringsrom fører en ny forståelse med seg, og
at også begrepet har kvaliteter som synliggjør seg når vi åpner det opp: Levende, hva er nå
det? Pulserende? Friskt? Hvilke assosiasjoner får en ved å høre at noe er levende? Ja, så er det
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ikke dødt. Og hvorfor bruke ordet læringsrom? Hvorfor ikke bruke begrepet uteskole? Det er
jo i alle fall etablert, i bruk?

Inn i naturen
Jeg bruker begrepet levende læringsrom fordi jeg leter etter en ny forståelse. Ord og
betydningen av ord har alltid mange nyanser og flere dybder. For meg synliggjør
uteskolebegrepet nettopp det at vi går ut. Vi går ut i naturen. Jeg språkvasket Ailo Gaups siste
bok, og opplevde hans tilfredshet med valget av bokens tittel; ”Inn i naturen” (Gaup 2007).
Det er denne bevegelsen jeg ønsker å synliggjøre gjennom begrepet levende læringsrom. At vi
ikke går ut av noe, ut av et klasserom, ut av en undervisningssituasjon, men at vi går inn. Vi
går inn i det levende læringsrommet. Inn i det grenseløse klasserommet. For meg ligger det
også en forventning der; som til et møte; det er den fenomenologiske tilliten; hva vil vise seg,
hvem vil komme oss i møte?
Det ligger noe der, i det levende landskapet. Og venter som en gammalostform. På fuktighet,
på varme, på vind, på bevegelser, og så er vi i gang, selve livet spiller opp, og vi kan svare.
Skrivende om dette får jeg bilder i hodet av en kald morgen med mine tre musketerer, vi var
på vei ut i skogen for at de andre skulle få arbeidsro inne i klasserommet. Plutselig dukker det
opp noen revunger i lek foran oss i tåkehavet. Jeg husker denne sterke overgangen fra den litt
trøtte halvsure morgenmumlingen guttene imellom, og det raske skiftet til sammen-om-noe
intensiteten. Jeg husker at jeg takket skogen for rausheten og varmen, for mulighetene som
alltid var større enn de planene jeg hadde forberedt for turen. Jo da, det finnes møter der,
mellom oss og natur, og de pågår hele tiden. Merleau-Ponty beskriver dette som en gjensidig
aktivitet. Mange erfaringer med ungene i skogen kan bekrefte dette; jeg har lyst til å nevne en
annen følsom gutt, som møtte rådyret i skogen. Og da skriver og mener jeg møtte, det var
godt for ham å beskrive dette møtet nettopp til meg som kunne favne hele hans begeistring og
undring over denne stille samtalen som hadde foregått ansikt mot ansikt. Øyenkontakten. Han
var veldig beveget, og jeg vet at han aldri vil glemme dette møtet.
Blackfoot indianerne hevder at der som buddhistene går inn for å oppleve den store
enhetsfølelsen og tilhørigheten, der går indianerne ut i naturen for å oppnå det samme.
Allikevel føler jeg meg helt bekvem med min forståelse av inn i naturen begrepet. Er det ikke
nettopp det Leroy Little Bear forteller? At de opplever luften som en del av seg og sitt eget, at
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alt er en del av det samme, intimiteten er etablert, som om luften er en utvendig lunge, som
noe som fremdeles er en del av deres kropp. Hildegaard von Bingen sier også det samme, på
sitt språk; om makrokosmos og mikrokosmos som er så intimt forbundet. Også mange andre
sier dette. På hvert sitt språk.

Friheten?
”Mor, jeg vil tilbake!” synger Jan Eggum; ”Til ditt myke varme leie. Verden er for stor for
meg; la meg forsvinne i deg.” Der et sted begynner det hele, opplevelsen av å være til og å
høre til kommer gradvis etter hvert som sansene utvikler seg, og som lydene, (suset av væske
i bevegelse) rytmene, (morens hjerteslag, dine egne) berøringene, ( kroppen utvikler seg,
beveger seg, støter i mot) og varmen og fuktigheten som alltid er nok, som er en
selvfølgelighet, helt umulig å bli bevisst på. Men mest av alt den ubevisste (?) opplevelsen av
å være der hjemme, være omsluttet, og være trygg. Fødselen er veien ut av paradishagen,
dette er den første ut av paradishageopplevelsen, den første jomfruhinnen som sprenges, og
du må ut i og samtidig inn i en annen virkelighet for å kunne lære deg å vite. Sånn tror jeg at
det er, og at det kan forstås. På et nivå av forståelse. Det er mange nivåer av forståelser.
Ut i naturen, henger det sammen med ut av paradis? En gang var vi hjemme inne i hagen, inne
i naturens skjød. Det sies at fuglesangen stilner når den hvite mannen går inn i jungelen, ikke
når indianere beveger seg der. Har det noe med å være bortvist å gjøre? Er vi merket, er vi
fredløse, er vi satt i bann?
Kanskje var det sånn at israelerne gikk 40 år i ørkenen fordi Gud ikke ville ha et folk som
slaver, for slaver var de, da de gikk ut av Egypt. De måtte gjennom et generasjonsskifte der
ute på sin lange ørkenvandring før Gud kunne slippe dem inn i det lovende landet som frie
mennesker. Guds folk skulle ikke være slaver, men følge ham frivillig. Er det ikke sånn at det
er dette som dypest sett er det mest menneskelige egenskapen; friheten? Hvor mye plass har
friheten i skolen?
Hva om jorda vår er en livmor? En utvendig livmor, hvor atmosfæren danner en slags
livmorvegg, der det livgivende aspektet i livmoren ligger inne i boblen. Det vil si at der blir
som om vi går ut av denne fri-luften når vi går inn i våre hus og våre biler. Vi avsnører oss fra
næringen i den frie luften. En snedig tanke! Det er interessant å se at når navlestrengen
klippes, så er det luft som er det som vi får i bytte. Åndedrettet som kompenserer
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navlestrengen. Frihetens næring. Pusten. Hva er luftens mysterium? Abram åpner dette opp i
sin bok. Setningen ”Det er luftens mysterium”, fikk jeg frysninger på ryggen av når jeg leste.
En god indikator på at det er et spor som er verdt å følge for meg. Jeg følger det:

Vind og luft
James Kale McNeley har studert navaho filosofi, og dokumenterer navahoenes forhold til
”nilch’i”; den hellige vinden. Man har tidligere forstått det slik at denne ”vinden inni en” er
det vi i vesten tenker på som sjel, men dette tilbakeviser McNeley på det sterkeste. Tvert i
mot er alle vindene den samme, slik atmosfæren består av alle vindene og den lille vinden
inni en deltar i en kontinuerlig utveksling med de store vindene utenfor. De store vindene har
utgangspunkt i de fire himmelretningene og omfatter dermed alt som lever. De forbinder på
den måten alt og alle. Vindene virvler og setter sine spiralspor over alt, i fingertuppene, tærne,
hodebunnen, og holder oss på den måten fast til jorda og himmelen slik at vi ikke faller når vi
beveger oss. Vind som finnes på tungespissen vår gjør oss i stand til å tale. Denne forståelsen
av at vindene er overalt og den samme, gjenspeiler troen på at det som er inni en og det som
omgir en, er det samme, og at det er hellig. Budbringervinder er den bevisste tenkningen; små
vinder som holder til inne i ørene og gir gode råd. Disse vindene har også vært i andre
vesener, og dette gjør at det er en opplagt åpen forståelse alle levende mellom, på den levende
jorda (Kale McNeley 2001).
For indianerne er vinden hellig, den er bindeleddet mellom alle som lever og den er bærer av
vår bevissthet og våre kunnskaper. Vind er bevisstheten vår, intensjonene våre som kommer
ut i verden i form av lyder, som henger på luft i bevegelse. Som også Abram viser, er dette
med vind og ånd en verdensomfattende erkjennelse. Selv har jeg funnet fram til en østlig
variant:
Dr. Josè Luis Padilla Corrall er initiativtaker til Neijing Skolen, som har skoler etablert i 17
land. Det undervises i tradisjonell kinesisk medisin, basert på de gamle kinesiske tekstene.
”Og hver gang som menneskevesenet puster inn, så gjennomtrenges han av en munnfull med
forslag... ...Og hver gang som menneskevesenet puster inn, opplyser en konsert av vellyst hans
sanser. Og hver gang som menneskevesenet puster inn, gjennomtrenger en lyskraft hans
følelser. Og hver gang som menneskevesenet puster inn oversvømmer en kilde med klart
gjennomskinnelig vann hans vener. Og hver gang som menneskevesenet puster ut,
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ekspanderes en mengde lys til det hele, og samtidig tar et osean av et lager plass i
menneskevesenet...
...Ved hver ånderett plukker menneskevesenet gradvis opp den uunnværlige og nødvendige
informasjonen for sin realisering. Ved hver utpust, vender den delen som tilhører hans
ærbarhet tilbake til opphavet. Når den siste utpusten finner sted, vender hele samlingen av det
umålelige oseanet tilbake til opphavet. Hvis mennesket anser seg som en tom mottager ved
hvert innpust, og han er bevisst dette med hele sitt vesen, vil han ikke bare være en mottaker
for den vanlige utpusten fra de andre menneskene, men i tillegg samler han opp det vitale
forslaget fra opphavet.”(Padilla Corrall 1999).
Andre kulturer har en helt annen bevissthet på luft og vind enn oss.

Den skjulte skatten
Min forståelse er at det er det levende læringsrommet som er veven. Fjord og Fjell13 sier at det
er språket som er veven. Jeg svarer med at det er det levende læringsrommet som er dette
språket som er veven. Som ikke er det lille språket, men det store, som gjerne kan romme det
lille. Det er dette store språket, det er denne grovmaskede membranen, det er denne veven
som er det levende læringsrommet. Det betyr at vi må bryte med vår tilvante tanker om rom
som en statisk størrelse, som en slags firkant eller lignende. Vi må åpne for en større enn
menneskelig forståelse av begrepet rom. En forståelse som innebefatter noe som pulserer og
beveger seg. At det levende læringsrommet er en pulserende vev. Slik livet alltid er i en
bevegelse. Vi kan noen ganger innbille oss at vi kan velge å ikke delta i denne bevegelsen,
men er vi heldige vekker livet selv oss opp igjen. Liv er bevegelse, bevegelse er språk, og
dette levende læringsrommet er livet selv. Vi kan ydmykt bøye oss under det eller fritt og glad
stå oppreist i det, men likefullt er det der, omgir det oss, som en mors favn vi ikke vokser ut
av.
Det levende læringsrommet er veven, er favnen. Det levende læringsrommet er
gammalostformen med sine sopp rester, denne veven mellom natur og kultur, som inneholder
en levende forbindelse. Det gjør ikke noe om den ikke umiddelbart synes, den er der. Som en
vev, som mange vever av levende forbindelser. Vinden minner oss på at luften finnes. Den
13

Se vedlegg, side 98.
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som har øyne å se med og ører å høre med, kan oppøve sin sansevarhet og oppdage spor av
forbindelser overalt i det levende landskapet. Forbindelser som er av stor betydning for den
oppvoksende slekt å gjenkjenne og hvile i. Er det i det å forbinde seg at den skjulte skatten
ligger? Enten det er å forbinde seg med kulturen eller naturen? Men en autentisk forbindelse
med noe må det være, tilbake til gammelost formen; det handler om å forbinde seg med noe
levende. Slik at vi blir levende sammen. Det er vårt kall som mennesker i kropp på jorden, å
forene jord og himmel, å være i og bygge denne veven. Ailo Gaup sier det vakkert i sin bok:
”Vi er halvveis fra jord og halvveis fra himmel. Som en blanding av ulv og engel vandrer vi
på to om på jorden, som mennesker”(Gaup 2007).
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9. Ny praksis?
hold meg fast
vær rot
og snublestein

Er det noe nytt jeg kommer med? Hvordan kan begrepet levende læringsrom fører til ny
praksis i pedagogikken i den norske skole? Er det mulig innenfor de rammene som gis?
Det finnes en kollektiv ufrihet i den norske skolen, når Kunnskapsløftet (Statens plan) og
Strategisk plan (Kommunens plan) og Virksomhetsplan (Rektors plan) snevrer rommet for
utfoldelse for både lærere og elever. I tillegg kommer Nasjonale prøver og andre tester som
gjør læreres hverdag ufri og preget av en frykt for ikke å strekke til. Når det som det måles på
ikke sammenfallende med lærernes egen etikk, går det på integritet og selvfølelse løs å være
lærer. Den viktigste jobben de gjør blir oversett og usynliggjort av stygge tall i tabeller. Det er
lojalitet på villspor når læreres oppmerksomhet blir flyttet fra elever til byråkrati. Hva om
skolen satte elevenes behov for å være i fri luft høyest på dagsordenen?
Fra politisk hold etterspørres det nå lengre skoledager og mer fysisk aktivitet i skolen. Det er
viktig at bevilgende myndigheter, skoleeiere og skoleledere kjenner sin besøkelsestid og
plasserer denne bestillingen der den hører hjemme; ute av klasserommet! I naturen eller
nærmiljøet ellers. Ved å vitalisere og åpne Den Naturlige Skolesekken? I alle fall har den
mulighetene i seg, til å inspirere og støtte skolen i dette viktige arbeidet med å etablere en
jevnlig kontakt mellom barn og natur. Skolene har tiden og muligheten på sin side, men
trenger støtte og opplæring i dette viktige arbeidet. Lærere trenger mer innsikt i og tillit til de
skjulte forbindelsene i det levende læringsrommet.

Å tenne en ild
En klok mann ved navn Rudolf Steiner sa en gang at det å undervise er ikke å fylle en bøtte,
men å tenne en ild14. Jeg har så langt beskjeftiget meg med dette rommet som ilden skal

14

”Å tenne en ild” er også navnet på Læreplan for Norsk Steinerskole.
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tennes i, med læringsrommet. Jeg har gitt dette rommet navnet levende læringsrom. Fordi jeg
synes dette navnet leder an til kjernen i dets kvaliteter; at det er levende. At det er
virkeligheten vi snakker om nå. Som naturfaglærer og uteskole lærer har jeg gjentatte ganger
undervist om nettopp dette å tenne opp ild. Det er tre grunnforutsetninger som skal til for at
det skal kunne skje; den såkalte trekanten av luft, varme og brennstoff. Med min hang til
bokstavrim, velger jeg da å kalle den vind, varme og virkelighet - modellen.

Vind i læringsrommet
Hva er vinden i det levende læringsrommet? Vind er luft i bevegelse, vind er det som avslører
at luft er til stede, at luft ikke er ingenting. Vind skapes mellom områder med forskjellig
lufttrykk. Som om den skapes av forskjeller, slik forskjeller og kontraster ellers også i livet er
store og gode læremestere. Det var inspirerende å lese hvordan Martusewicz beskriver
pedagogikk som en kreativ kraft som oppstår i dette rommet mellom forskjellene. Dette
rommet som oppstår krever at vi må produsere en mening, en forståelse av situasjonen, og det
gjør ingen ting om situasjonen er av en ubehagelig art. Meningen er aldri stabil, men vil
forandre seg hele tiden. Dette er poststrukturalisme i klasserommet. Forskjeller skaper alltid
en bevegelse. Denne bevegelsen er en ressurs i all utdanning (Martusewicz 2001). Når lærere
våger.
All læring forutsetter en bevegelse. Et perspektivskifte, eller en ny ferdighet, som er på plass i
eleven. En hendelse har funnet sted, og eleven er ikke lenger den samme. Aksel Hugo viser
hva oppmerksomhetsbevegelsene betyr for læringen, og hvordan pedagoger kan aktivere disse
bevegelsene i elevene for å starte og fremme læring. Alle språkhandlinger, både det verbale,
kunstneriske uttrykksformer og det som knytter seg til kroppsspråk og gester er i følge Hugo
(1995) egenbevegelser. Og det å lytte til et språk er å følge de egenbevegelser som
språkhandlingen inneholder, ta del i dem. Alle former for språk – og både talen og lyttingen innebærer samspill i egenbevegelser. Her er vi ved vinden i læringsrommet, det som beveger
og som forbinder (Hugo 1995).
Av min venn indianeren lærte jeg en gammel indiansk visdom som de kaller medisinsirkelen.
Merk at indianernes forhold til medisin er av en mer forebyggende art, kanskje er det lettere å
få riktig forståelse av denne sirkelen hvis jeg kaller den kraftsirkelen:
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Søk opp en plass hvor du vil sitte, et sted som tiltaler deg, som innbyr deg til ro. Samle deg
steiner til sirkelen; 8 mellomstore til ytterste sirkel, 12 mellomstore til korsveien innover, og 7
mindre steiner til den innerste sirkelen, til sammen 27 steiner. Vær fri til selv å velge størrelser
og materialer, kanskje finnes ikke steiner der du er, men kongler. Legg de ytterste steinene
først: nord, øst, syd, vest , og de fire steinene i mellom, slik at de danner en god ring. Deretter
legger du to steiner innover mot sentrum fra steinen som ligger i nord, øst, syd, vest, slik at
disse fire himmelretningene danner et kors med en god, åpen plass i midten. Til sist legger du
7 steiner i en sirkel, innerst i korset. Skal du selv sitte her, så må plassen være stor nok til dette
(Bauder).

Indianerne har en lang tradisjon på nettopp dette å ikke låse tankesettet, og denne kraftsirkelen
bruker de terapeutisk og pedagogisk til dette,; de flytter seg rundt i sirkelens ytre posisjoner,
eller de ivaretar en av disse, og så behandler de den saken det gjelder fra disse forskjellige
synsvinklene. Hvert punkt i denne sirkelen har sin betydning, sin historie, sin fortelling.
Valget man skal ta, tar man deretter fra sirkelens sentrum, ”the sacred point”. Et besluttende
punkt for å ta bærekraftige beslutninger, tenker jeg. Denne sirkelen berører meg, først pga av
formen, som for meg ble en visualisering av det åpne korset, som jo også er sentral i vår
kulturs kristne tro; det er som om man sitter i korsets åpning, midt inni åpningen til det hellige
rommet. Forhenget til tempelet er revnet og du sitter akkurat der. Jeg har prøvd denne sirkelen
terapeutisk og den har store mulighet i seg. Skulle jeg noen gang ønske å gjøre en doktorgrad,
så måtte det være å gjøre forsøk på pedagogisk bruk av denne sirkelen inn i noen norske
skoler, og se hva man kan oppnå med en slik arbeidsform når det gjelder tankenes
bevegeligheter. Er det noe som vi med all sikkerhet kan si om fremtiden, så er det at de som
skal bestemme framover trenger å øve seg på fleksibilitet i tankegangen. På

gode

perspektivskifter.

Varme i læringsrommet
Dette er det sosiale språket; språket som gjør barn trygge og klare for de bevegelsene som må
til for at læring skal skje. Jeg fornemmer en hjerterytme, en puls her. Det er en indre kvalitet
som skal være på plass for å muliggjøre ytre kvaliteter. Det er dette nærværet. Og da tenker
jeg meg et nærvær av forbindelser, mer enn et nærvær av de atskilte delene. Og da snakker
jeg forbindelser i alle nivåer. Forskning har vist (uten at jeg klarer å spore opp denne kilden)
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at det ikke er de stadig nye metodene lærere skal bruke som teller for elevenes læring, men at
det langt mer er forbindelsen mellom eleven og læreren som er avgjørende for elevens læring.
Jeg snakker om pulsen, om forbindelsen til Livet med stor L. At vi kjenner løftet som det er i
å bli del av den samme rytmen, den samme pulsen der ute. Nils Faarlund, nestor i
friluftslivsveiledning forklarer: ” Den som skaper på mesterlig vis ved å føye seg etter den
frie naturens rytmer, -årstider, døgnrytmer, vekstrytmer, - inspireres av mestringsgleden og
er ikke avhengig av det moderne/postmoderne samfunnets gjengse belønnings system.”(
Haukeland 2008).
Varme er også alt man gjør, mer enn man må. Synes Arnold Eidslott sier det bedre enn meg:

Alt fravær er kjærlighetens fravær.
Alt nærvær er kjærlighet og uten den
står barnet stille i sine sko.

Den ynglende jord forvitrer
og døden visler i det tørre gress
når kjærligheten som bærer
er borte fra huset.

(Fra veien til Astapovo)

Man trenger ikke å være et krypdyr for å trenge varme for å komme i de gode bevegelsene.
De nederste trinnene i Abraham Maslows behovshierarki representerer det jeg her kaller
varme; de såkalte mangel-behovene, som må tilfresstilles før læring kan skje (Imsen 2001).
Varme gjør at vi våger å være tilstede med oss selv inn i en gjensidighet i et sosial
sammenheng som en skoleklasse er. Kulde er et kjent fenomen i skolen, og uttrykk som ”å
fryse noen ut” er velkjente og har sin fulle berettigelse. Der varme er bevegelse og kontakt, er
kulden stagnasjon og avstand. Egenbevegelsen fryses fast.
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Virkelighet i læringsrommet
Linda Jolly er initiativtager og kursleder i Gården som Pedagogisk Ressurs (GSPR), og
skriver i sin masteroppgave om at den nyere hjerneforskningen bør ha konsekvenser for
pedagogikken. Økt innsikt i prosesser i hjernen har utvidet vår virkelighetsoppfatning; nå er
man blitt opptatt av at utviklingen av nervesystemet

skjer gjennom motorikk og

sansemotorisk bevegelse. Hun viser hvordan forskeren Frank R. Wilson, professor i neurologi
ved Standford University, med sin bok ”The Hand” beskriver hvordan hånden er utløseren av
kognitiv utvikling i ethvert individ. Han er veldig bekymret over den mulige konsekvensen av
at skolen reduserer eller utraderer estetiske fag fra timeplanene. Barn trenger erfaringer med
håndteringer av gjenstander i tredimensjonale rom, trenger erfaringer av lek i en virkelig
verden.
En annen

forsker hun trekker fram, er Gerald Hüther, professor i neurobiologi ved

universitetet i Göttinge. Han mener at hjernen ikke først og fremst er optimert for læring av
fakta, men løsing av oppgaver. Følelsesmessig engasjement, forståelse og opplevelse av å nå
mål, er viktig for læring, i følge Hüther. Forskningen tyder på at det er våre personlige
erfaringer som former nervesystemet, som dermed er avhengig av miljøer som er fleksible og
bra for læring, for å få en mest mulig bredspektret utvikling av dette nervesystemet. Som viser
seg å være mindre forutbestemt genetisk kodet enn antatt.
Speilnevronene er et interessant begrep innen nyere hjerneforskning. Forskning har vist at det
skjer kjemiske reaksjoner i oss samtidig med at vi betrakter en annens gjøren. Vi trenger ikke
å utføre det for å oppleve det fysisk som om vi gjør det. Disse speilnevronene gir oss
muligheten til innlevelse i øyeblikket som fører til at vi umiddelbart kan skape og overskride
våre tidligere grenser. Speilnevronene er også viktige for empati, selvbevissthet og språk.
Jolly viser til en tysk forsker innen neurobiologi; Joachim Bauer, som har arbeidet med dette.
Det er en nær forbindelse mellom områdene for språk og motorikk i hjernen. I følge Bauer er
språket ingen samling av abstrakte begreper, men har røtter i handlinger og sanseerfaringer.
Han mener at de opprinnelige målene med språket er å kunne beskrive samhandling og
følelsene rundt disse. Bauers forskning viser også at aktiviteten til disse speilnevronene blir
drastisk nedsatt av stress og angst (Jolly 2009).
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Hvem er det som bruker skolene, om ikke kropper som vokser, og hvorfor gir vi ikke disse
kroppene muligheter for å høre til i verden? Og menneskene muligheter for å høre til i
kroppene. Det er ikke hjernen som skaper kroppen, viser nyere forskning, det er kroppens
bevegelser, og håndens bevegelser spesielt, som danner grunnlag for hjernens utvikling. Hvor
mye plass gir vi en sånn forståelse i den norske skolen? Hvor mye kropp rommer et
klasserom?
Virkeligheten har en god samarbeidspartner i kunsten. Kunsten er fenomenologiens utøvende
hånd, er den i gode hender kan den være en fantastisk redskap til å lære seg å oppdage skjult
virkelighet. Poeten forløser ord under ord. Maleren og skulptøren formlegger naturens indre
liv, øver oss i å tøye grensene, blande sansene sammen i en sansesymfoni eller synestesi.
Albert Einstein framhevet fantasien som forskerens beste venn, og kunsten hjelper oss på
samme måten å overskride kulturens vanetenkning. Et initiativ som startet i USA har tatt
denne problemstillingen på alvor. River of Words (ROW) er et internasjonalt K-12 program,
hvor målet er ”Helping Children Fall in Love with the Earth”. De arbeider med lokalt fokus
og kunstneristiske metoder (Stone & Barlow (Edits.)2005).
Virkeligheten har også en god samarbeidspartner i matproduksjon; det være seg å dyrke mat
eller ale opp dyr. ”Gården som pedagogisk ressurs” (GSPR) utvikler og utøver kompetanse på
den gode og viktige effekten av at elever er med og gjør noe som gjør en forskjell. ”Do you
need me?”
Mine erfaringer er at skolehagen er en gullgruve av muligheter innenfor skolens rammer og
arealer. Her øver elever seg i å være aktivt medskapende og medarbeidende, ved å påvirke og
bearbeide jorda til noe vakkert og smakfullt. Barn blir ikke miljøvern forkjempere av å se
giraffer og løver på film, men av å få et levende forhold til naturen rundt dem.
De som bestemmer innholdet i skolen og vi som jobber der må ta inn over oss at fremtidens
skole må være grunnet på en bærekraftig pedagogikk, dvs. at undervisningen må være
gjennomsyret av et ønske om å ivareta vårt fremtidige livsmiljø, som er jorda, vårt hjem.
David Abram utdyper hvordan sentrale programmer og ”ovenfra-og-ned” løsninger aldri vil
være nok for å restituere helsen til den levende jorda. ”Det er bare etter en skala av direkte,
sanselige samhandlinger med landskapet rundt oss at vi kan legge merke til og reagere som
det trengs på den levende verdens umiddelbare behov” (Abram 2005).
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Ilden, veven og hjernedelene
Jeg finner en forbindelse mellom begrepet å tenne en ild og veven som et bilde på det levende
læringsrommet. Vinden er luften i hulrommene, som beveger seg gjennom alt og forbinder
det ytre med det indre. Varmen er pulsen i veven, er rytmen, trykket, det indre livet som
forbinder seg med det ytre livet. Virkeligheten er fibrene i veven, materien, stedet der livet
utfolder seg og viser seg for oss, og alltid er i bevegelse, som livet selv.
I følge Audun Myskja, lege og forfatter, kan hjernens tredeling beskrives som følger: Øverste
delen stimuleres når vi er nysgjerrige, av at trenger å oppdage verden på nytt og på nytt, og er
for meg koblet til vind, til luft. Midtre del stimuleres av det rytmiske, når det skjer noe som
gir meg fot, og jeg er helt med. Jeg henger den på varmen og pulsen. Nederste del stimuleres
når noe står på spill, og det handler om å overleve (Myskja 1999).
Min intensjon har vært å vise og belyse kvaliteter i det levende landskapet som jeg mener er
viktige for vår evne til å kjenne at vi hører til og ta vare på livet i oss selv og våre omgivelser.
Det er på tide at skolen tar inn over seg sitt ansvar for å lære den oppvoksende slekt de viktige
tingene, de virkelige tingene, det som gir oss mot og lyst til å ta fatt på livet. Og det er på tide
at skolen tar inn over seg hva nyere forskning viser om kroppens betydning for hjernens
utvikling, og slutter med denne ensidige eksperimentering av ensidig kunnskapsbygging som
går på helsa løs for den oppvoksende slekt.
I helsesammenheng er elva som metafor godt kjent, når det gjelder det å lære seg å mestre
livet. Vi befinner oss ved en stri elv; behandling er da det inngrepet å dra folk som er i ferd
med å drukne opp av elva. Forebyggende strømmer er opptatt av hva det er som får folk ut i
elva; blir de skubbet (levekår) eller hopper de selv (livsstil) ut i det? Antonovsky (1923-1994)
var derimot opptatt av hva som gjør at noen klarer å svømme, og hva som får folk til å lære
seg å svømme. I følge ham har robuste og levedyktige mennesker en sterkere opplevelse av
sammenheng i livet sitt (Jensen & Johnsen 2005).
Dagens skole har noen utfordringer i å lære den oppvoksende slekt om disse sammenhengene.
Vi lever i en tid hvor tilsynelatende store forandringer skjer på kort tid; det er liten avstand
mellom rolige laguner og sterk strøm, og både styrken og retningen i elva skifter fort. Liv er
forandring. Det å mestre språket, det lille og det store, er å mestre vannets bevegelser. Det å
mestre å høre til er å ikke prøve å komme seg opp, eller å prøve å unngå å havne uti, men i
stedet søke sammen med de andre levende i elva og ta det derfra. Slike kvaliteter kan skolen
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bare lære bort hvis den selv befinner seg i elva. I virkeligheten. Ved å flytte klasserommet ut i
fri luft. Ut i det åpne rommet. I all slags vær. For å gjøre virkeligheten begripelig og
håndterbar og meningsfull for den oppvoksende slekt.
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10. I etterpåklokskapens lys
det var aldri meg du ville
møte deg selv

Denne masteroppgaven er ett bidrag til å få en større forståelse innenfor det som har vært mitt
fokus; språk og tilhørighet i naturlige læringsrom.

Jeg har forsøkt å flette mine tre stemmer sammen i en samtale gjennom store deler av dette
arbeidet; egne erfaringer, litteraturen og intervjuene. I etterpåklokskapens lys, litt preget av å
være skrevet på trang overtid, er det riktig med noen selvransakende refleksjoner over
arbeidet med oppgaven.

Egne erfaringer
Arbeidet med denne oppgaven har vært helt avstemt med mitt eget ryddingsarbeide i mitt eget
liv; min vei fra å være på besøk i verden til å høre til. En slik organisk kobling opp mot
oppgavens innhold sikrer den autentisitet og troverdighet, men kan også være en fare fordi det
kan være vanskelig å skille mellom det private og det personlige når prosessen fremdeles er
varm. En skal vente til vannet klarner, og det har det nok ikke alltid vært tid til i denne
sammenhengen. Når jeg allikevel tror dette har gått brukbart, er det fordi jeg har evne til
selvrefleksjon, og også en veileder som har hatt overblikk over mine parallelle prosessene.
Det personlige i erfaringen er jeg ikke redd for, dette er min sannhetsdel som sammen med
andres sannhetsdeler danner den store sannhetsmatrisen som vi kan høste større og større
forståelse ut av.
Mine mange og relevante erfaringer er jeg glad for. Jeg er trygg på at de bringer med seg et
materiale som er et bra utgangspunkt for samtaler og refleksjoner. Det som er viktig er at
erfaringenes eksempler blir transparente, at det blir forståelig for leseren hva som er
sammenhengen og essensen i disse eksemplene.
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Litteraturen
Gjennom masterstudiets øvrige arbeide og gjennom folk som arbeider innenfor dette temaet
har jeg har vært heldig å få mange gode tips om relevant litteratur til min fordypning, Jeg har
valgt å ikke gå til kildene selv, når det gjelde de fenomenologiske filosofene. Jeg kan ikke se
at det innenfor denne masterens rammer er mulig å fordype seg i et slikt materiale, og få noe
friskt ut av det, uten å være filosof. Derfor har jeg støttet meg på andres arbeide med dette,
for eksempel Abram (Abram 2005) og Kolstad (Kolstad 2001). Det mener jeg er akseptabelt.
Masterstudiet er internasjonalt, og all undervisning foregår på engelsk, noe som har vært
relativt uproblematisk. Verre har det vært å lese all engelsk støttelitteratur, det har vært til
tider veldig tidskrevende og samtidig gitt meg en usikkerhet på om jeg virkelig har forstått
innholdet av det jeg har lest. Den usikkerheten som språkforståelsen har vært for meg i mine
litteraturstudier, har jeg ikke klart å bruke konstruktivt. For meg som har arbeidet med språket
og språkets muligheter til å skape forbindelser og til å lage avstand, har dette også vært en
nyttig, om enn ubehagelig erfaring.

Intervjuene.
Det har vært krevende å arbeide fram intervjuspørsmålene. Gang på gang gikk jeg i fella å
være misjonær og ikke forsker, og skulle bevise noe jeg allerede trodde å vite. Ved god hjelp
av veileder klarte jeg til slutt å få formulert både forskningsspørsmål og intervjuspørsmålene
på en brukbar måte. Løsningen ble å velge åpnere spørsmål, bl.a. om hvordan de arbeidet.
Både besøkene, intervjuene og transkriberingen ble lærerike opplevelser for meg. Ikke minst
transkriberingen av intervjuene etterpå, det var verdt all den tiden det tok; både å avsløre mine
egne svakheter som intervjuer, der jeg var for ivrig og avbrøt, og der jeg ikke var lydhør nok
på det som ble sagt, slik at jeg fikk forfulgt det videre. Transkriberingen ga meg også mange
detaljer som jeg ikke fikk med meg under intervjuenes gang. Systematiseringen av
intervjuene, ved å gi de bokstaver og nummer, ga de en følbar tyngde inn i arbeidet videre.
Har jeg vært åpen nok? Lyttende nok? Ikke bare lyttende etter bekreftelser på mine egne
ideer? Om intervjuene framstår som troverdige og gyldige i forhold til det jeg har ville
undersøke er forhold som jeg har reflektert over i prosessen. Jeg synes det, i kraft av de
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historiene de forteller, og i kraft av den måten de har valgt å arbeide på, støtter resultatet av
intervjuene opp under mine egne erfaringer og litteraturens innspill. Pedagogenes svar på mitt
nylanserte begrep levende læringsrom ble utfyllende og bekreftende i refleksjonen etterpå
rundt begrepets innhold.
Selvsagt kunne intervjuene vært gjennomført bedre i alle ledd. Som mastergradsstudent og
nybegynner, vurderte jeg dette allikevel godt nok i forhold til intervjuenes tyngde inn i
oppgavens totale tyngde.

Skriveprosessen
Skrive er noe jeg er bekvem med, men har ikke befattet meg med fagtekster. Jeg rotet lenge
fram og tilbake med materialet, veldig lite begeistret for det jeg opplevde som en akademisk
bestilling på et språk jeg fant dødt og livløst og lite selvstendig. Mye tid gikk med på denne
pubertale dansen, inntil jeg ble anbefalt å lese ”Gode fagtekster” av Jo Bech-Karlsen (BechKarlsen 2009). Den var svaret på de behovene jeg hadde for å kunne skrive en slik tekst.
Essayets frie åpne form, og tyngden den tillegger egne erfaringer, tiltrakk meg som snart
runder femti; det var på tide å stole på sin egen stemme.
Jeg skylder å fortelle at dette er første gang jeg bruker essayet som metode i skrivearbeid, og
tiden til de nødvendige omskrivingene av materialet var begrenset. Det er allikevel med
tilfredshet jeg leverer fra meg dette materialet nå, viss på at enkelte deler av dette kan skilles
ut senere og bearbeides inn i en bedre essayform.

Takknemlig takk
Denne masteroppgaven i pedagogikk er skrevet ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Jeg er
ikke antroposof, og dette studiet har ikke ført meg lenger i den retningen. Det var heller ikke
min intensjon med studiet, men å opparbeide større pedagogisk innsikt til bruk i et videre
arbeide i den skolen jeg tilhører; som er den norske grunnskolen. Det har jeg fått, og jeg er
ydmyk og takknemlig overfor kunnskapsnivået og åpenheten som har blitt meg til del under
mine studier på Rudolf Steinerhøyskolens mastergradsprogram.
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Tusen takk til mine medstudenter; Anita, Amelie, Caroline, Helge, Manorama og Oliver. Til
lærerne; Aksel, Arve, Bo og Geir. Takk for deling av kunnskaper og aksept av en indianer
som meg. Spesielt takk til Aksel Hugo, min veileder, som med sin klarhet og eleganse evner å
finne en form på det som er mitt, på en sånn måte at jeg ser.

Takk til Judith, som alltid ser hvor jeg er og vil ha meg helt fram.

Takk til mine barn, Ellen, Arne, Sigurd og Randi Maria, for kjærlighet, forståelse og ærlige
tilbakemeldinger som er en del av vårt felles oppdragelsesprosjekt.

Takk til min Per Arne, som alltid møter meg med stor respekt og kjærlighet. Du har lært meg
å høre til. Takk for støtte og god hjelp i avsluttende fase av masteren.

Takk til alle gode venner, barn og voksne, som også er mine lærere, slik jeg er lærer for dem;
det vi deler er viktig og utenfor tiden.

Takk til Deg, som er Den Store Tanken, som leder mine skritt inn i friheten og fyller meg med
glede hver gang jeg forstår litt mer av den store gave og oppgave livet er.

Tusen takk.
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VEDLEGG 1

Intervjuer med levende landskap
På indiansk vis spør jeg alltid om tillatelse før jeg intervjuer levende landskap. Det er som om
jeg skal stige over en terskel, krysse en grense, og det føles riktig å spørre om det passer nå.
Som om jeg spør om det er rett tidspunkt. Tilliten til at jeg er velkommen inn har jeg. I disse
intervjuene har jeg brukt min digitale lydopptager; jeg spør, jeg snakker det andre språket, og
jeg gir ord til det som jeg opplever som svar på spørsmålene.

Forberedelse til intervjuet:
Står ved Aurlandsfjorden, det er kaldt. Jeg skal intervjue landskapet. Og dette er det
som blir: Står her som en levende blant det levende, for alt jeg står i lever, sjøl
steinene på stranda her lever. Jeg prøver å gå inn i den dialogen.
Åpner rommet først for å få mine hjelpere inn. Dette er en sjamansk teknikk.
Ber om tillatelse til å spørre mine spørsmål; sier at jeg har kommet langt for å spørre
spørsmål inn i dette landskapet som er nytt for meg.
Jeg spør først mine hjelpere om hva jeg skal spørre om.

Transkripsjon av intervjuet:
Kan jeg spørre?
F1: Ja, du kan spørre, datter, søster.
Hvem er dere som svarer?
F2: Vi er fjellene, søster. Vi er havet, søster.
Vi er de samme fjellene og de samme havene du møter andre steder,
som henger sammen med alt.
Allikevel spør jeg dere her om hva skal til for å høre til?
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F3: Å være.
Å være på plass, eller på en plass?
F4: Å være i sin egen mark.
Er dette fjellenes stemme?
F5: Dette er fjellenes stemme. Vår stemme er å bli og å være langsom, og være trygg.
Tung. På plass.
Det forstår jeg , fordi dere ikke kan bevege dere.
F6: Det er ikke sant, se på steinene i fjæra. Hvor langt tror du de har gått?
Ok. Men et annet tidsperspektiv enn jeg klarer.
F7: Ikke begrens deg, du har også et stort tidsperspektiv.
Ikke gjør deg liten, ikke gjør deg kort, gjør deg lang! Du er lang.
Sa du gjør deg lang eller du er lang? Du sa gjør deg lang. OK. Fordi jeg ikke er der
ennå?
F8: Strekke deg litt mer en de 20%...
Havet, hva sier du?
F9: De levende bevegelsene snakker jeg om: Alle bevegelser, også en tyngde,
alltid etter tyngden: Frihet.
Og hvis de stenger deg så vit at det er bare midlertidig, du vil bryte igjennom.
Hva har det med tilhørighet å gjøre, å høre til?
F10: Det har noe med å være i bevegelse der du er. Alltid bevegelse, alltid ro.
Alltid tung, forbundet med hele verden der du er.
Hvor liten er du, kan du dele deg opp?
F11: Stor er du sammen.
Så du snakker om et fellesskap?
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F12: Ja, jeg snakker om det store fellesskap at alle er ett.
Og alt er i bevegelse?
F13: Havet beveger seg gjennom planter og luft og dyr og mennesker.
Hele verden under atmosfæren.
Du kan aldri fange havet, du kan fryse det ned, men før eller siden vil det tine igjen.
Frihet.
Så hva har frihet med å høre til å gjøre?
F14: Frihet i bevegelsene. Alle bevegelser i frihet sammen, alltid sammen.
Så å høre til har noe med mennesker og ikke natur å gjøre?
F15: Å høre til har noe med å være sammen der du bor, med alt som bor og lever.
Er dette mine tanker eller dine tanker, Hav?
F16: Det er havets tanker, men det er også mye av dine tanker, søster,
for du har også kommet dit at du kan tenke mye av havets tanker.
La tankene dine bli som hav, som vann, de vil ta deg et sted du trenger å komme til.
De vil ta deg et sted som du ikke vet, men som du kjenner.
Så hva har dere sagt meg, fjellet og havet, om å høre til?
F17: Det krever både tyngde og ro og bevegelser. Mange bevegelser.
Mange forbindelser, og følge alle mulighetene. Følge de mulighetene bevegelsene gir:
Tyngdekraften. Større tyngdekraft, for tyngdekraften er margen,
er den som bringer deg nærmere alt, og alt i alt.
Det er den tyngdekraften vi snakker om. Det er kraften tilbake til og framover mot,
det er kraften som forbinder oss innover og utover i en akse mot jordens indre og
jordens ytre, slik at uansett hvor du er i verden vil du være forenet,
vil du finne føttene dine klistret til bakken, men hjertet ditt lett,
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så du kan løpe oppover skråningen. Alltid forenet, forbundet. Alltid høre til.
(Alt.....??? uklart)
Hvorfor må jeg hit for å høre det?
F18: Fordi du har spurt her og nå.
Vil dere ha svart annerledes et annet sted?
F19: Vi ville ha svart annerledes et annet sted, men vi ville ha svart det samme.
Så hvorfor spør jeg dere her?
F20: Vi er tydeligere her, fjellene er tydeligere her.
Du ser oss, du ser hvordan vi holder ting sammen.
Du ser hvordan vi skjermer for menneskene. Venner.
Havet er mindre her, men du vet vi er hav, du vet vi henger sammen.
Dette stedet er nesten bare fjord og fjell, så du hører oss tydeligere.
Tusen takk.
F21: Takk tilbake.
Enda et spørsmål, kan jeg komme med det? Hva er språk?
F22: Tingenes tale.
Jeg skal være tydeligere: Hva har språk med å høre til å gjøre?
Hører språk sammen med å høre til, som vi snakket om? Hva er språk, for dere, fjell?
(en kråke gjør en piruett rett foran meg nå, jeg hører lyden av vingefjær, den oppdager
meg, og kaster seg rundt.) Er kråken et språk?
F23: Ja, absolutt, alt som beveger seg.
Det sier dere fjell?
F24: Mener du at vi ikke beveger oss?
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Vårt språk er vanskeligere å høre for de som har det travelt, men for de som hører
det... (uklar fortsettelse) Hør på oss nå søster, hør på oss, datter, vi snakker til deg nå.
Jeg hører.
F25: Språket er det som binder alt sammen.
Hva mener du med det?
F26: Hør på oss. Språket er bevegelsene som binder oss samme, som binder alt
sammen.
Språket reiser med luft, du vet hvordan luften reiser?
Den reiser gjennom alt, språket ligner på luftens bevegelser
Siterer jeg David Abram nå?
F27: Han har forstått mye, følg hans spor og gå videre.
Språket er det som forløser en forståelse som mennesker tror at de trenger.
Mennesket reiser ned og lytter fordi det er overdøvet av sitt eget språk.
Vi venter på at mennesket skal slutte å overdøve sitt eget språk,
skal lytte, skal slutte overdøve andres språk.
(kort avbrudd, forstyrret) Språket er det som mennesket tror at det trenger,
men mennesket tror at alt må flyttes over i deres språk.
Det er en langsom prosess, fordi det er så mye mennesket ikke har tenkt på,
og mennesket er vant til å gå i sine gamle tanker.
Så om mennesket vil forstå språket så må det utvide sine grenser,
ekspandere fra de vante sporene sine.
Og du havet, hva sier du?
F28: Språket er en dans som flyter, som bruser, som ligger rolig, som er stort.
Språket er som vannet: forener, forener, forener.
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Så hva har språk med å høre til å gjøre?
F29: Det er et lim på en måte.
Det er et lim, et festemiddel som fester deg fast til en forbindelse. Den forbinder deg.
Hvordan kan språket forbinde meg?
F30: Fordi språket alltid skjer imellom noen,
en anerkjennelse av at du er i et forhold, at du ikke er alene.
For hvis jeg er alene så ville jeg ikke trengt et språk?
Så aldri mer ensom, er å dele språk? Jo mindre ensom, jo mer språk?
F31: Språket er den store fellesskapsmekanismen i ...(resten forsvant)
Den fletter? Det er språket som er veven?
F32: Ja, det er språket som er veven.
Dette er stort for meg å høre, si det igjen:
F33: Det er språket som er veven. Det er språket som er veven.
Fordi vev kan du heller ikke gjøre med en tråd? Språk er å legge sammen?
F34: Ja.
Klinge sammen?
F35: Ja.
Danse sammen?
F36: Ja språk er å møtes, vet du.
Ja, jeg vet.
F37: Det store språket åpner for det store møtet.
Å vite at man hører til, og føle seg hjemme på jorda. Gammelt nytt, men nytt.
F38: Vi vet.
Men bedre sortert nå.
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F39: Ikke gi deg, søster, ikke gi deg, datter, stå på!
Var det viktig det her?
F40: Det er viktig for noen, det er viktig for mange.
Mest viktig er det for de som ikke vet at det er viktig.
Sånn er det alltid søster, sånn er det alltid, datter.
Så hvordan jobber jeg videre med masteren nå?
F41: La den leve, vær modig.
Skal jeg presentere dette i masteren?
F42: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
Så vil jeg trenge hjelp av dere til å få dette til å henge sammen.
F43: Det henger sammen.
Ja jeg vet, men det skal også henge sammen gjennom mitt språk, som er begrenset.
F44: Ikke gjør deg liten, språket ditt er ikke begrenset.
Men i forhold til disse tingene som ikke er sagt?
F45: Ditt språk er ikke begrenset. Du er begrenset. Du begrenser deg.
Så hvordan skal jeg unngå å begrense meg?
F46: Tro på oss, åpne og vær modig. Bare det: vær modig.
Hvordan forstå når jeg skal være modig, så jeg går ut av de gamle sporene?
F47: Du vil se, vi skal minne deg på det. Du har mange hjelpere, de er rundt deg.
De er aktive. Husk hvem du er. Husk hvem du er.

Samtalene på Haugland Miljøgård ble ganske annerledes, her var det dyrene og stedets
stemme jeg henvendte meg til. Deres svar var enklere, mer fokusert på det å spise og det å
kjenne at en lever og kommunisere at en lever.
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