
 

FoU-Oppgave: Kroppslighet på ungdomsskolen i et dannelsesperspektiv 

PEL.1 Emne 5, LU3, Høst 2021 

 
Sofie Elofsson 

5. DESEMBER 2021 
STEINER HØYSKOLEN 

Oslo 



1 
 

  

Innholdsfortegnelse 
Bakgrunn ............................................................................................................................................. 2 

Innledning ............................................................................................................................................... 2 

Problemstilling .................................................................................................................................... 2 

Avgrensning ........................................................................................................................................ 3 

Oppgavens oppbygging ...................................................................................................................... 3 

Metode ................................................................................................................................................ 3 

Begrepsforklaring ................................................................................................................................... 4 

Pubertet ............................................................................................................................................... 4 

Kroppen............................................................................................................................................... 4 

Danning ............................................................................................................................................... 4 

Faglig begrunnelse .................................................................................................................................. 5 

Uro i sjelen .......................................................................................................................................... 5 

Kroppspress, SIFO-undersøkelse ........................................................................................................ 5 

Aktive elever lærer bedre, Forskingsprosjekt ..................................................................................... 6 

Pedagogiske ideer om kroppen i et dannelses perspektiv ....................................................................... 7 

Antikkens Hellas ................................................................................................................................. 7 

Kroppslighetens plass i menneskets utvikling .................................................................................... 8 

Hva skjer i kroppen når vi beveger oss ............................................................................................... 8 

Læreplanen i kroppsøving, Utdanningsdirektoratet ........................................................................ 9 

Læreplanen i kroppsøving, Steinerskoleforbundet ......................................................................... 9 

Kroppslighet og Steiner pedagogisk tenkning ...................................................................................... 10 

Den gudommelige gymnastikk ..................................................................................................... 13 

Eurytmi ......................................................................................................................................... 13 

Dans og eurytmi ............................................................................................................................ 14 

Hele skolen danser ................................................................................................................................ 14 

Kroppens fenomenologi og Pragmatismen ...................................................................................... 15 

Kartesianske Dualisme ...................................................................................................................... 15 

Kroppsbevissthet .............................................................................................................................. 15 

Sosial bevissthet ................................................................................................................................ 16 

Brain Dance ...................................................................................................................................... 17 

Fremtidens skole ............................................................................................................................... 17 

Fysisk aktivitet på ungdomsskolen ....................................................................................................... 18 

Konklusjon ............................................................................................................................................ 19 



2 
 

Sluttvurdering ................................................................................................................................... 19 

Referanser ......................................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

Bakgrunn 
For noen år siden opplevde jeg at gjennom dans så åpnet seg noe i meg som gjorde at jeg 
følte meg linket sammen med verden. Jeg landet i en indre følelse av ro og kjærlighet. Jeg 
oppdaget at jeg ikke bare lyttet med ørene til musikken jeg danset til, men jeg lyttet med 
kroppen, et sted i brystet følte jeg pulsen av rytmen som jeg aldri tidligere gjort og 
bevegelsene sprang utfra dette «lyttende» senter. Det var akkurat som min kropp og sjel var i 
total synkronitet med verden rundt meg. Siden den dagen uavhengig av stormen utenfor meg, 
kan jeg alltid finne mitt selv i dette rolige indre rom, ved å ta kontakt den følelsen igjen. I 
denne oppgaven skal jeg prøve å finne noen svar på hva som skjedde i meg den dagen. For 
hvis jeg kan finne ut hva som utløste dette indre tilstand av fred, da vil jeg gi den muligheten 
videre, er det noen gang det stormer så er det under puberteten. 

Innledning 
Tema for denne oppgaven er kroppslighet i undervisningen på ungdomstrinnet. I en tid hvor 
vi bombes av ideer om hva skjønnhet er og nesten uoppnåelige kroppsideal som avløser 
hverandre, vokser en ny generasjon voksne frem. Samtidig forsvinner mye av den daglige 
trimmen fordi vi møtes via skjerm, og er fornøyde med å chatte på sosiale medier istedenfor å 
ta sykkelen ned til nærmeste kaffe for et fysisk møte. Mine tanker går derfor til 
ungdomsskolen, til elever før og under puberteten. En alder preget av store forandringer både 
i og utenpå kroppen, og det er lett å forstå at en ekstra sårbarhet vokser frem når kroppen 
plutselig endrer seg og følelser som skal settes ord på og agere etter. Vi lever i en tid hvor 
informasjonsflyten er enorm, og hele verden står åpen bare et knappe klikk unna. Der finnes 
uendelig mange muligheter der ute, og like mange fallgroper. Hvordan kan skolen håndtere 
vår nye ungdom og hva kan vi gjøre for å ruste dem for fremtiden? Selv om teori og fakta i 
undervisningen er viktig så har jag tenkt å se på hvordan vi kan bruke kroppslighet i 
ungdomsskolen, og hvilke effekter det kan ha på elevenes danningsprosesser og psykososiale 
miljø. Det skjer så mye med kroppen og mye fokus ligger kring alt som er på utsiden, unge 
tror i stor grad at kropp og utseende har betydning for deres lykke og fremgang i livet. Det 
sosiale og aktive livet er i stor forandring også økonomien hjemme bestemmer om det blir 
mulighet for ferie og fritidsaktiviteter. Vi vet at tidlige sosiale relasjoner og oppvekstmiljø 
kan påvirke kroppsbildet i positiv eller negativ forstand. Det er også store kjønnsforskjeller 
med hensyn til hvordan ungdom opplever egen kropp og utseende. Hvordan kan vi med hjelp 
a kroppsligbevissthet hjelpe elvene til å like seg selv for dem de er, med selvtillit som 
fremmer sosialt samspill uansett oppvekst og økonomiske rammer. Jeg lurer på hvilken måte 
vi på skolen kan hjelpe dem til å bli demokratiske individer som er trygge på seg selv og i 
stand til å lytte til sin egne indre stemme i et informasjonssamfunn som aldri sover? 

Problemstilling 
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På hvilken måte kan vi bruke kroppslighet i et danningsperspektiv på ungdomsskolen. Kan vi 
med kroppslig aktivitet bygge opp elevenes selvtillit og forbedre det psykososiale miljøet? 
Har vi nok med kroppslighet og fysisk aktivitet fastsatt og nedfelt i læreplanen for 
ungdomsskolen? Er behovet for økt søkelys på et sunt førhold til kroppen større i samfunnet i 
dag? Hvilke kropps pedagogiske metoder har et dannende potensiale?  

 

Avgrensning 

Jeg har valgt ut ungdomstrinnet fordi disse elevene er forbi tiden når den frie lek og 
bevegelse kommer naturlig i form av lek. Nytt for ungdomstiden er puberteten, med 
kroppslige endringer og hormonelle prosesser som gjør elevene slitne og ofte mere 
stillesittende. Oppgaven retter seg mot hvordan vi kan bruke kroppen som verktøy i elevenes 
danningsprosesser i kroppsøvingsfaget, eurytmifaget og i den daglige undervisningen. Jeg har 
valgt å rette fokus mot to primære bevegelses aktiviteter som jeg skal utdype om og se på 
hvilken innvirkning de kan ha på kropp og sjel.  Jeg har valgt bevegelses kunsten eurytmi og 
dans fordi begge to virker i sjeledybden og har et dannende potensiale og kroppsutviklende 
aspekt, men dem virker i oss på litt ulike måter. Jeg har valgt bort å gå inn på idrett, yoga, 
kampsport og andre former for kroppslighet fra ulike kulturer grunnet begrenset størrelse i 
oppgaven.   

Oppgavens oppbygging 
Hvorfor trenger vi kroppslighet og fysisk aktivitet i all undervisning også på ungdomsskolen? 
Jeg presenterer noen undersøkelser gjort på ungdomsskoleelever knyttet til psykiskhelse og 
fysisk aktivitet. Etter å ha presisert noen begreper rundt temaet starter jeg oppgaven utfra et 
idehistorisk perspektiv fra Antikkens Hellas. Kroppslighet er et viktig tema i Steiner 
pedagogisk tenking derfor faller det seg naturlig å bringe frem Rudolf Steiners (1861-1925) 
grunnleggende idéer om kropp og læring. Basert på disse idéer skapte Steiner sammen med 
sin fru Marie Steiner (1867-1948) den gudommelige gymnastikk; Eurytmi, en bevegelses 
kunst skapt for å balansere kropp og sjel. Jeg ser på hvilke egenskaper dans har som er 
relevante i min søken etter hvordan vi kan innpasse mere kroppslighet på ungdomsskolen. 
Dans bringer mennesker sammen og kan skape mestring gjennom å bruke inspirasjon fra hele 
verden ved hjelp av skolens eget elevmangfold og kulturelle arv. Dans er en kunst som har et 
stort danningspotensial og handler om kreativ bevegelse, sosialt samspill og kroppsuttrykk 
for følelser, ord og rytmer. For å komme til kjernen av hvilke bevegelser som kan være til 
hjelp for å fremme koordinasjon, konsentrasjon og reparere muskelnervestrukturen tar jeg 
hjelp av nevrofysiologisk forsking. Den som viser til grunnleggende bevegelses mønster som 
hjelper kroppen, til å bygge seg opp steg for steg til en integrert helhet som kan danne et 
fundament for all bevegelse, aktiv virksomhet, samspill og kroppslig kommunikasjon.  

Metode 
Dette er en litteratur basert oppgave. Jeg har også gjort bruk for fagartikler, 
empiriskforskning, nevrovitenskap, undersøkelser gjort på ungdomsskoleelever og forskning 
som blitt gjort på kroppslighet og bevegelse i ungdomsskolen.   
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Begrepsforklaring 

Pubertet 
Puberteten er den periode i livet da vi utvikler oss fra barnekropp til kjønnsmoden voksen 
kropp. Dette innebærer også en rekke sosiale forandringer. Kroppen utvikler seg i forskjellig 
tempo hos forskjellige individer avhengig av arveanlegg. De fleste har en kropp som er 
relativt forskjellig fra de idealet som til enhver tid gjelder, dette kan gjøre puberteten ekstra 
vanskelig. Elevene i denne alder trenger å lære seg å like og trives i den kroppen de har, og 
med før del holde den i form (Dietrichs, Hurley & Toverud, 2010, s.81). I puberteten formes 
tanker og ideer og når den mest turbulente tiden er over opptrer elevene i høyre grad som 
voksne. En oppvåkning av tankelivet gir et mere nyansert følelsesregister og åpner for 
samtaler om vanskeligere emner og problemer. Etter hvert som elevene merker at de har sine 
egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet (Steinerskoleforbundet, 2016, 
s.125).     

Kroppen 
Kroppen er menneskets måte å være på i verden, den står for den fysiske tilstedeværelsen i 
her og nå, i tid og rom. Kroppen har den dobbeltheten at den på ene siden atskiller oss fra 
omverden og på den andre siden utgjør vår tilgang til og forankring i den fysiske og sosiale 
verden. Kropp og bevegelse utgjør dermed grunnlaget for å oppleve oss selv som en del av 
verden og verden som en del av oss (Heldal Stray & Wittek, 2019, s.252). 
Kroppsfenomenolog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) mente at kroppen ikke var et 
objekt, men personlighetens subjekt, og at det er gjennom kroppen som vår bevissthet formes 
gjennom sansene. Vi er til stede i verden med kroppen og er i kontakt med tingene og livet 
gjennom den. Det er som kropp vi snakker, erkjenner, opplever og blir vår bevissthet. 
Kroppen er en uatskillelig del av de unges identitet og av miljøet i tiden de er en del av. 
Maurice peker blant annet på at «Kroppen ikke kan sammenlignes med en fysisk gjenstand, 
men snarere med et kunstverk. Likt ideen i et maleri eller i et musikkstykke, ikke kan 
kommuniseres på annen måte enn gjennom farger og toner» (Merleau-Ponty, 1994, s.107).        

Danning 
Danning hører til skolens oppdragelses oppgave og er innlemmet i opplæringsloven, der det 
står skrevet at skolen skal fremme dannelse (Kunnskapsdepartementet, 2020). Det står at 
grunnutdanningen er en viktig del av en livslang læringsprosess som har det 
enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som læringsmål. 
Opplæringen på skolen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine 
egne evner. Danning skjer i følgje kunnskapsdepartementet når eleven får kunnskap om og 
innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion 
og livssyn. Danning skjer også gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i 
undervisningen og skolehverdagen. Et bredt spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet 
arbeid gjennom fysisk og estetisk utfoldelse til spontan lek, dette fremmer bevegelses glede 
og mestring gir elevene en erfaringsrikdom. Essensen i begrepet er foredling av et menneskes 
indre liv, slik at eleven kan utvikle dyder som respekt, empati, måtehold, lojalitet, sosialt 
samspill, mot og gavmildhet. Alle disse dydene viser at dannelse ikke er noe som læres i 
isolasjon av teoretisk undervisning, men har med førholdet til andre mennesker å gjøre. 
Dannelse er av sosial karakter og preger dermed et helt miljø. Begrepet dannelse går helt 
tilbake i tid til antikkens Hellas 500f.kr. da kalt for Paideia.  
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Faglig begrunnelse 
Det går en alarmerende trend i vårt Norske samfunn om at ungdommer i større grad sliter 
med psykiske helseplager. Trenden har vært økende de siste ti årene ifølge Ungdata 
(Ungdata, 2017) som baserer sine data på lokale ungdomsskole undersøkelser der skoleelever 
i hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det på fritiden. Utmerkende i 
undersøkningene er antallet anmeldelser av selvskading, bekymringer for fremtiden og 
depressive symptomer som økt markant. Det er også flere unge som opplever ensomhet i 
større grad enn før. I undersøkelsen som ble klar 2017 stod det klart at andelen som opplevde 
ensomhet var den høyeste som noen gang registrerts i Ungdata. Mange opplever skole stress 
knyttet til lekser og det å prestere rent faglig. Samtidig som det viser seg at stadig færre 
ungdommer bruker kveldene på å være ute sammen med venner, dette skyldes blant annet at 
de istedenfor å ses fysisk møtes via skjerm. Det aller fleste oppgir at de har venner som de 
møter, men det er mange som har venner som de har kontakt med utelukkende via skjerm.    

Uro i sjelen 
Psykiateren Finn Skårderud har gjort en analyse av rastløsheten, oppstykket heten, fraværet 
av tradisjon, faste strukturer og grenser som preger vår tid (Skårderud, 1998). Skårderud ser 
at den ytre fragmenteringen lett blir til en indre fragmentering som gjør at dagens mennesker 
ofte føler at de ikke helt henger sammen som personer. Konsekvensen blir at de får svekkede 
bånd til andre mennesker, og kan bli selvstendige på en negativ måte, uten stabil og 
forpliktende tilhørighet til noen eller noe. Han mener at dette trekket ved samtiden er en 
viktig kontekst å plassere uroen i skolen i. Skal den avta, er det derfor ikke gjort over en natt 
og skapende av et klassefelleskap er av stor betydning for mange elever for følelsen av å høre 
til noe større. Skolen når alle barn og ungdommer og er derfor en viktig arena som kan gi 
grunn til optimisme for fremtiden. Skårderud peker på sosial læring som en vei å gå, for å 
opprette trygge sammenhenger eller reparere de tapte. Dette innebærer at hver og en som 
tilhører klassefellesskapet også har ansvar for å bygge det. Mangler eleven tilhørighet til et 
slikt felleskap, lever han eller hun i et sosialt ingenmannsland, en tilstand som han mener kan 
sette hele eksistensen på prøve. Finn fremhever et annet typisk trekk ved det moderne 
samfunnet, det som går ut på å dyrke individet som et frittstående, selvhevdende og autonomt 
vesen, og betraktingen av tilhørighet til stabile felleskap som noe som hører fortiden til. Ut 
fra dette perspektivet er mennesket i dag betraktet som nomader i nuet, uten forpliktende 
bånd til andre mennesker. Men helt fra antikken har det å være et menneske blitt forstått som 
det å være i menneske i et felleskap. Å utvikle sin natur som relasjonelt og rasjonelt vesen var 
bare mulig sammen med andre. På antikkens og Aristoteles tid ble det å virke på sitt beste i 
felleskap sett på som et av danningens store mål (Heldal Stray & Wittek, 2019, s.574-575).     
  

Kroppspress, SIFO-undersøkelse       
En SIFO-undersøkelse gjort av Ryss & Roos (2014) viste at 85% av unge jenter og 30% av  
gutter opplevde kroppspress, og reklame hadde stor påvirknings kraft. Anders og Bakken 
(2015) fant i Ung Oslo-studien som ble gjort fra år 1992 til 2002 at antallet unge som er 
missfornlyde med sin kropp  øket. Bare 41% av guttene og 20% av jente var fornøyde med 
eget utseende. Dette betyr at 59% av guttene og 80% av jentene ikke var så fornøyde med 
eget utseende. Det kom og frem at 24% av jente og 11% av guttene var direkte misfornøyde 
med eget utseende. Undersøkelsene var nettbaserte og ble gjort av 691elever i  8-10.klasse, 
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hvor av 369 jenter og 322 gutter. Det er tydelig at jente er mest misfornøyde med kroppen 
sin.  

Sosiale medier har hatt stor fremvekst de siste tiårene og bruken av disse knyttes ofte til 
forverringer av unges kroppsbilde. Et dårlig kroppsbilde kan være en direkte årsak til at 
tenåringen ungår sosiale sammenkomster, drar seg unna fra venner og det kan ligge som 
grunn for skolevegring. Mobbing og utfrysing grunnet sosialstatus og utseende er noe hele 
samfunnet strever med, og det er i ungdomsskolen selvrespekt og respekten for andre må ha 
et mål om å etableres. 

Aktive elever lærer bedre, Forskingsprosjekt 
Ett annet forskingsprosjekt gjennomført av Norges idrettshøyskole år 2019 (Flekkøy, 2019) 
er et prosjekt hvor 2000st. 9.klassinger fra 29 ulike skoler under et års tid fikk mer aktivitet 
på timeplanen. De fikk to timer mer fysisk aktivitet og kroppsøving  hver uke. Det viste seg 
at elevene som fikk bevege seg mer, også lærde bedre. I tillegg førte det til mere trivsel og 
bedre læringsmiljø på skolen. En forskings gruppe besøket skolene i begynnelsen og i slutten 
av prosjektet. Elevene ble da målt i høyde og vekt, de ble også gjort fysiske tester i tillegg til 
det nasjonale prøvene. Dessuten svarte elvene på et spørreskjema om psykisk helse, 
livskvalitet og trivsel på skolen. 

Elevene ble delt inn i tre ulike grupper. I den første gruppa var det læreren som styrte 
aktiviteten, i den andre gruppa var det elevene selv som organiserte aktivitetene. Den siste 
gruppa fungerte som kontroll gruppe, og fortsatte som før, uten noen ekstra aktivitet utover 
den vanlige kroppsøvingstimen. Felles for alle grupper var at de ble målt på både regning og 
lesing. De to grupper som hadde ekstra fysisk aktivitet gjorde det bedre i sluttet av året på de 
nasjonale prøvene, spesielt regning. Forsker og prosjektleder Elin Kolle forklarer at mere 
fysisk aktivitet også førte til bedre trivsel, bedre læringsmiljø og at mange kom i bedre fysisk 
form, selv om resultatene varierte noe mellom gutter og jenter, og mellom de to gruppene. 

Noe helt spesielt i dette forsøket er at man har klart å øke den daglige fysiske aktiviteten blant 
deltagerne; tidligere studier av høyskolen har vist at det er svært vanskelig. At de har lykkes 
så godt her mener forskingsgruppa skyldes den gode innsatsen fra skolene. Alle har vært 
engasjert fra rektor til lærere, foreldre og elever og nærmere 80% av all planlagt aktivitet ble 
gjennomført.   

Et annet grep som forskerne mener har vart avgjørende, var å få aktivitetene inn på 
timeplanen, altså to timer ekstra aktivitet i uken. I den lærerstyrte gruppa hadde de først en 
time normal, planlagt kroppsøving og seden en time med fysisk aktivitet, gjerne knyttet til 
andre fagtimers stoff. I den andre gruppa organiserte elevene seg selv etter hvilke aktiviteter 
de ønsket gjøre. De organiserte seg helt uten påvirkning fra lærerne, med både års- og 
periodeplaner og regler for hvordan de skulle forholde seg til fravær og uenigheter. De ble 
satt i gang aktiviteter alt fra dans til hyttebygging. 

Det brukt et akselerometer for å måle aktivitetsnivået hos elevene. Akselerometeret er en liten 
måler som elevene hadde rundt livet fra morgen til kveld, hele uken. Målerne gav dem 
objektiv data, og de viste at elevene hadde økt mengden fra moderat til intens aktivitet hver 
skoledag med 6-8 minutter. Begge grupper viste svært gode resultater, men det var i den 
lærer styrte gruppa som læringsmiljøet ble merkbart bedre og de var i den gruppa 
aktivitetsnivået økte gjennom hel skoledagen. Konklusjonen av de resultatet kan tyde på at 
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aktivitet har best virking om den har av viss intensitet. Fordi det var hos disse ungdommene 
som alt ble bedre både læring, læringsmiljø, fysisk form og aktivitetsnivå.   

Pedagogiske ideer om kroppen i et dannelses perspektiv 

Antikkens Hellas   
For å forstå grunnlaget for flere pedagogiske ideer som lever i dag må vi reise 2500år bak i 
tid til Antikkens Hellas. Her vokset de første pedagogiske idealene frem slik vi kjenner dem 
til i dag. Idealer som preget utdanningsinstitusjoner videre inn i Romerriket og helt til vår tid. 
Omkring 480 f.kr var de to dominerende statene i Hellas: Sparta og Athen. De var 
erkefiender og var i lange åpne krig med hverandre. Det fantes mange uenigheter mellom de 
to storbyene, men det er ulikhetene ved  bildingsidealene og oppdragelsespraksisen vi skal se 
nærmere på. Oppdragelsen i Athen var preget av et humanistisk og allsidig dannings ideal og 
det er nok ikke tilfeldig at alle de kjente filosofene vi kjenner fra den tiden kom derifra. 
Oppdragelsen i Sparta var på den andre siden streng og fysiskkrevende, og der lades lite vekt 
på kunnskap og teori. Når barna i Sparta (oftest gutter, men jenter kunne også gå på skole) 
nådde skolealder ved 6-7år, da tok det offentlige over og barna ble tatt inn i militær lignende 
internatskoler hvor de fikk øve seg i styrke og utholdenhet, med fysisk krevende aktiviteter så 
som løping, spydkasting og bryting. Det ble ikke satt av noe tid til intellektuell og teoretisk 
utdanning. Spartanerne var kjente for å være direkte kulturfiendtlige, med unntak for sang, 
musikk og dans som ble brukt, i oppdragelsen selv i denne militære stat. Man lærte opp barna 
til å vise mot, vilje til å ofre seg selv og til patriotisme. Kvinnene i Sparta hadde stor respekt 
og ble sett på som likeverdige i samfunnet. De hjalp til med å stelle hjemmet og med 
forskjellig arbeid i byen når mennene var i krig (Burman, 2019, s.27).  

 
I Athen som har gått til historien som verdens første demokrati kan det faststilles at denne 
demokrati da kun var for privilegerte rike menn. Kvinnen var fortrykt og forvist til hjemmet, 
hun fikk ikke utdanne seg, og staten var bygget opp med slaveri. I motsetning til den 
dresserende og disiplinerende oppdragelsen i Sparta var oppdragelsen i Athen rettet mot 
individet – den blivende frie man – på en allsidig og balansert måte skulle eleven utvikle sine 
iboende indre evner. Ved å etterstrebe en allsidig, harmonisk utvikling av menneskets 
fysiske, intellektuelle og kunstneriske evner skulle eleven erverve alle kunnskaper som en fri 
mann måtte trenge. Denne allmennutdannelsen ble kaldt Paideia (Burman, 2019, s.29). Som 
utdannet samfunnsborger var det forventet at du etter å ha avsluttet dagens arbeid engasjerte 
deg i politiske spørsmål sammen med de andre lærde mennene ute på gater og torg. Det var 
på torget og den store møteplassen som demokratiske beslutninger ble tatt. God retorikk og 
intellektuelle ferdigheter var av høy verdi. Disse ferdigheter ble kun øvd på ved å møtes ute 
for å diskutere og filosofere sammen med andre, i et sosialt felleskap.   

Idealet var en sund sjel i en sund kropp. I den Athenske oppdragelsen var den ene delen 
kroppslig med gymnastikk og kroppsøvinger av ulike slag, spesielt likte de femkamp: løping, 
hopping, bryting, diskoskasting og spydkasting. Gymnastikk undervisningen foregikk på en 
idrettsplass som kaltes for Gymnasion. På den andre siden handlet oppdragelsen og 
utdanningen om hva de selv kallet for musikk eller Mousike på gresk. Vi ville sagt 
humanistiske studier med innslag av kunstneriske øvelser i dag. Musikk i den greske 
meningen handlet ikke bare om musikk i den moderne betydning som å øve seg i sang og 
spille instrument. Musikk innefattet også å lære seg å lese, skrive og regne, men også 
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kunnskaper om gresk mytologi og religion. Gymnasten var det greske idealmennesket med  
kropp og sjel helt i balanse (Burman, 2019, s.32). 

Jeg tolker det som at man i antikkens Hellas ønsket å harmonisere kropp og sjels som et 
viktig fundament i danningsprosessen til det frie mennesket. For å sammenfatte det gammel 
greske danningsidealet så gjorde dem en kopling mellom bevegelse, det estetiske og det 
moralske i menneskets indre utvikling. Bare i felleskap, sammen med andre ute på gatene 
lærte mennesket å utvikle sin natur som rasjonelt og relasjonelt vesen. Sokrates, Platon og 
Aristoteles er tre filosofer fra den tiden som satte dype spor i fremtidens pedagogiske idealer.   

Kroppslighetens plass i menneskets utvikling 
Fra fosteret i mors mage er det bevegelse som fremmer utviklingen av legemet og hjernen. 
Det er ved å trene opp muskulatur i kroppen som vi etter ca. 1år klarer å stå opp og ta våre 
første utforskende skritt i verden. Det er gjennom våre sanser vi blir kjent med verden 
utenfor, vi smaker, lukter, ser og hører. Med viljen til å hvite mer om det ukjente begynner 
vår reise på denne jord, i vår kropp. Gjennom småbarns årene utvikler vi balansesinnet det 
motoriske og de kognitive ferdighetene i den frie leken og kroppsøvinger tilpasset 
alderstrinnet. Det vi opplever med kroppen lagres som minner i kroppens alle nerver og alt vi 
har opplevet, øvd eller lært blir til ferdigheter som vi kan ta i bruk som å sykle, ri eller spille 
piano det er en kroppsliggjord kompetanse (Lindholm, 2021, s.187) Når barnet når tenårene 
og kroppen står innfor helt nye utfordringer hva ønsker vi da å oppnå med bevegelsene i 
skolen? Selvfølgelig handler det om generelt trimm, få seg et seks-pakk eller gå opp eller ned 
i vekt. Men det handler også om at fortsette sanse og føle seg frem. På lik linje med det lille 
barnet trenger tenåringen å føle seg trygg i verden hvor den kan bevege seg fritt og frem mot 
nye utfordringer. Et barn som nådd puberteten står på spranget ut i voksen verden, nå må de 
stå for hva de sier og gjør, hvilke verdier du har, gjerne med bakgrunn av fakta. Plutselig 
spiller det meget stor roll hva andre synes om hvordan du ser ut, om du er vegan eller velger å 
kle deg i sort fra topp til tå. Den unge voksne danner sin identitet i 100km i timen samtidig 
som hormonelle forandringer går som bølger i det indre. Kan vi bruke kroppslighet på en 
måte i utdanningen på ungdomstrinnet som gir gjenklang i elevenes indre og som kan 
utfordre danningsprosessene. Kan vi hjelpe dem til å fortsette våge å utforske og være 
nysgjerrige på livet og ikke falle ned i mistro og besvikelse av hvordan verden ser ut på tv-
nyhetene. Når verdensledere svelter sitt eget folk ved korrupsjon og klimakrisen står og 
banke på døra har vår unge generasjon mange anledninger til å frykte hva voksenlivet kan 
bringe. Kan vi skape en ny generasjon som er trygge i seg selv, og med åpent hjerte kan gå ut 
i verden å stole på at følelsen i kroppen fører dem frem på riktig vei? 

Hva skjer i kroppen når vi beveger oss 
På Helsedirektoratet (2019) står det at regelmessig aktivitet gir overskudd i hverdagen og har 
mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Det skjer ting i kroppen med en 
gang vi er aktive. Pusten blir annerledes, vi får høyre puls og blir varme. Over tid øker 
aktivitetsnivået og vi får bedre kondisjon, blir sterkere og klarer mer i hverdagen. Fysisk 
aktivitet setter også i gang andre prosesser i kroppen som vi ikke merker like mye av, men er 
like vell viktige for at kroppen skal holde seg frisk. Dette gjelder bland annet regulering av 
blodsukker og blodfettet eller senket blodtrykk. De skriver og at fysisk aktivitet også har 
positive effekter på hjernen i form av reduksjon av angst og forbedret søvn. Barn og unges 
evne til å planlegge og organisere hverdagen bedres, og man ser gode effekter på læring. Økt 
utskilling av hormoner kan gi en beroligende effekt, både under og etter aktivitet. Dette 
gjelder spesielt fysisk aktivitet eller trening med høyere intensitet. Helsedirektoratet viser til 
forskning som viser at fysisk aktivitet generelt kan ha en smertelindrende effekt. Fysisk 
aktivitet kan også ha positiv innvirkning på humøret og velvære. Mange som er fysisk aktive 
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sammen med andre, opplever at det sosiale også bidrar til økt trivsel og godt humør 
(Helsedirektoratet, 2019).  

Det er tydelig at de positive effektene av fysisk aktivitet og bevegelsene er så store, at vi 
nesten ikki kunne fått for mye av det på skolen. Jeg har sett på den generelle delen av 
læreplanen for grunnskolen og kroppsøvings faget på utdanningsdirektoratet for å trekke fram 
hva som er fast satt av intensjon og verdigrunnlag for fysisk aktivitet i læreplanen 
(Utdanningsdirektoratet, 2020). 

Læreplanen i kroppsøving, Utdanningsdirektoratet 
Læreplanen for kroppsøving på offentlig grunnskole forteller at det er et sentralt fag som skal 
stimulere til livslang bevegelses glede og til en fysisk aktiv livsstil. Faget skal bidra til at 
elevene lærer, sanser, opplever og skaper med kroppen. Gjennom bevegelses aktivitet 
sammen med andre fremmer kroppsøving samarbeid, forståelse og respekt for hverandre. 
Faget skal bidra til at elevene utvikler en kompetanse om trening, livsstil og helse og erfare 
hva egen innsats har å si for å oppnå mål. Faget skal motivere elevene til å fortsette med 
fysisk aktivitet og helsefremmende livstil etter avsluttet skolegang vider in i arbeidslivet. 
Kroppsøving skal gi elevene mulighet til å praktisere og reflektere over samspill, 
medvirkning, likestilling og likeverd. Elevene skal løse oppgaver og utfordringer i et 
mangfoldig lærings felleskap. Faget skal og utfordre motet til å tøye egne grenser. Lek, 
friluftsliv, dans, svømming, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter er en del av den 
felles danningen og identitetsskapingen i samfunnet. Kroppsøving skal ta vare på tradisjonell 
bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer og til eksperimentering og kreativ utfoldelse i 
andre bevegelse former. Kroppsøving fremmer kritisk tenking kring kroppsideal som kan ha 
innvirkning på selvtilliten, helse og livsstil (Utdanningsdirektoratet, 2020).  

Man ønsker å inspirere og motivere elevene til en livslang aktiv og helsefremmende livsstil. 
Det er tydelig at der finnes et danningspotensial og en psykososial aspekt ved 
undervisningen. På helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet skriver de utfra et kroppslig 
perspektiv og fremhever flere gevinster med aktivitet på både kropp, sinn, emosjonelt og 
sosialt, men det blir ikke nevnt noe utfra den sjelelige aspekt. Noe som selv de gamle greker 
sog på som en kjempeviktig del for en frisk kropp, nemlig fullstendig balanse mellom kropp 
og sjel. Derfor må jeg her under vise til den generelle delen av Steinerskolens læreplan i 
kroppsøvingsfaget også utgitt 2020 da den har en litt annen for å ikke si mere omfattende ide 
av hva kroppsøvingsfaget dreier seg om. 

Læreplanen i kroppsøving, Steinerskoleforbundet 
Den generelle delen av Steinerskolens læreplan for kroppsøvingsfaget på grunnskolen viser 
til formål og perspektiver, som sier at kroppsøving er et fag som rommer naturlige 
læringsarenaer for menneskelig utvikling og læring, samspill og samhandling. Faget skal by 
på et mangfold av øvelser og bidra til at elevene lærer å utforske, leke og skape gjennom 
kroppslig aktivitet. Faget gir mulighet til individuell utfoldelse ut fra egne forutsetninger, til å 
øve samarbeidsprosesser og til å delta i felleskap. Det skal bidra til at elevene utvikler evner 
til å verdsette mangfold, til sosial bevissthet og medmenneskelighet. Bevegelse og fysisk 
aktivitet er kilder til sunnhet, livsglede og viktig kunnskap til bruk gjennom hele livet. I 
steiner pedagogikken har fysiske aktiviteter og kroppsliglæring en sentral plass i all 
undervisning. Det inngår i læringsprosesser i de fleste fag gjennom hele skoleløpet og er 
spesielt prioritert i de første skoleårene med lek, rytme, koordinasjon og samspill som 
sentrale elementer hver dag. Men  også i senere klassetrinn brukes bevegelse og 
kroppsliglæring som en av flere nøkler til læring. Gjennom kroppsøving får elevene erfaring 
med og kunnskap om hvordan kroppen virker i virksomhet og hvile. Intensjonen er at elevene 
skal oppleve, erfare og reflektere over kroppens muligheter og grenser, og det skal bidra til at 
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eleven blir godt kjent med og utvikler respekt for egen kropp, den respekten gjenspeiler seg 
som respekt for andre. De skal få kunnskap om hvordan utvikle ulike ferdigheter med ulike 
øvelser og utstyr som gir erfaringer i hvordan de kan øve opp smidighet, styrke, balanse og 
utholdenhet. Konsentrasjon og kroppsbeherskelse er viktige målsettinger, og å mestre noe gir 
gled og selvtillit. Kroppsøving kan gi elevene opplevelser av hvordan kropp og sinn henger 
sammen og påvirker hverandre gjensidig. Faget kan dermed bidra til forståelsen av at helse er 
et helhetlig og sammensatt fenomen der kropp og sjel, sosial trygghet og tilfredshet spiller 
sammen. Faget skal ruste elevene til å ta gode valg for egen helse. Felleskap og toleranse ses 
også som viktige verdier i kroppsøvingsfaget (Steinerskoleforbundet, 2020). 

Det finnes mange fellestrekk og verdier ved disse to læreplanene og effekten av kroppslighet 
og aktivitet står i direkte sammenheng med hva Helsedirektoratet sier. Bare en ting skiller seg 
ut og det er Steinerskolen som mener at kroppsøving kan gi elevene en opplevelse av at kropp 
og sinn henger sammen og forstå at helse er et helhetlig og sammensatt fenomen der kropp og 
sjel, sosial trygghet og tilfredshet spiller sammen. Ved å beskrive faget på denne måten åpner 
det for å forstå dybden av hvilken plass kroppslighet bør ha i skolen. Jeg leser i begge 
læreplaner at mye av kroppsøving ikke ligger som egne timer, men skal innpasses i alle fag. 
Dette ger naturlig nok mye rom for fysisk aktivitet og bevegelse i den daglige 
undervisningen, men og en stor mulighet for at det faller bort og blir for lite i en travel skole 
hverdag med nok av kompetansemål i hvert fag som skal innfris på en adekvat måte. En 
annen ting som blir uttalt i Steinerskolens læreplan er at det legges ekstra prioritet på 
bevegelse, lek, rytme og koordinasjon de første skoleårene. Det jeg vil begrunne videre i 
denne oppgaven er den nødvendige prioritering og form for bevegelse og aktivitet også på 
ungdomstrinnet.  

Ved siden av kroppsøvingsfaget har Steinerskolen et bevegelses kunnskaps fag som heter 
eurytmi og dette faget har faste timer i timeplanen. På en måte får elevene mere kroppslig 
bevegelighet time- planfestet i Steinerskolen. Men begge læreplanene som hører til to av de 
største utdannings institusjonene i Norge viser til at mye av den kroppslige aktiviteten på 
skolen skal innpasses i annen tverrfagligundervisning. Jeg viser til forskings prosjektet som 
ble gjort av idrettshøgskolen der man sog at de to ekstra timene som ble satt av under et år i 
timeplanen, der det ble rom for aktivitet med høyre intensitet var det som gav de beste fysiske 
resultatene. 

Jeg skal se på ulike måter å bruke kroppen på i fysisk aktivitet på skolen. Selvfølgelig er det 
en åpenbar gevinst av å ha utholdenhets trening, styrketrening og kondisjonstrening og alt 
som hører til kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet. Ettersom fysisk aktivitet skal være delt 
over alle fag ønsker jeg finne ut mere hvilke aktiviteter som har innvirkning på det sosiale 
miljøet og  som har et utviklingspotensiale for elvene som gruppe og individuelt. 

Kroppslighet og Steiner pedagogisk tenkning  
Ettersom kroppslighet har en gitt plass i Steiner pedagogisk tenkning faller det seg naturlig å 
ta frem noen av Steiners tanker om kroppslighet i undervisningen først, før vi går inn på 
bevegelses kunst faget eurytmi og ideene bak dette fag. Pedagogikken grunner seg på to 
grunnleggende pedagogiske ideer og antroposofisk menneskekunnskap. Det vil si at det 
finnes en teori om at mennesket utvikler ulike kroppslige og sjelelige egenskaper i 
syvårsperioder gjennom livet 0-7år, 7-14år, 14-21år også videre livet ut. I den første 
utviklingsfasen mellom 0-7år handler undervisningen om å oppdage verden gjennom 
etterligning, lek, rytme og sansning. I stort sett all undervisning har en kroppslig forankring 
og er rettet mot utviklingen av viljen og kroppens konstitusjonelle modning. I den andre 
syvårsperiodens første del er undervisningen rettet mot elevenes opplevelsesmessige og 



11 
 

billedskapende evner gjennom øvende og kunstnerisk pregede arbeidsmåter. Senere nærmere 
puberteten legges det mer og mer vekt på en tenkende forståelse. I den tredje syvårsperioden 
retter seg undervisningen primært mot elevenes evne til å forstå og bruke sine egne tanker og 
egen dømme kraft, og mot ungdommens nye muligheter for etisk engasjement ved at de 
utvikler en ansvarlig og kjærlighetsfull relasjon til verden (Steinerskoleforbundet, 2016, s.18-
20).  

Det går et tydelig skille i undervisningen fra det aktive barn til den tenkende ungdom. I 
barnets verden preges skoledagen av aktivitet og lek både i og utenfor timene. Jeg 
generaliserer når jeg sier at undervisningstimene på ungdomsskolen til stor del er preget av 
stillesitting og at elevene selv tar mindre initiativ til fysisk aktivitet i friminutt. Grunnen til at 
jeg generaliserer er fordi jeg vil fortrydelige at undervisningen rettes mere mot tenkingen en 
mot kroppen og at elever på ungdomskolen har mange andre sosiale aktiviteter på agendaen 
en den frie spontane lek som vi ser hos barn.  

Den første grunnleggende steinerpedagogiske ideen er at det tankemessige, det emosjonelle 
og det handlingsmessige som står i en fruktbar sammenheng. Kort sagt kan man si at 
grunnlaget for læring og utvikling legges i viljeshandlinger, som relateres til følelsesmessige 
erfaringer og som så i sin tur knyttes til intellektuell læring (Steinerskoleforbundet, 2016, 
s.21)   

Det andre sentrale idekomplekset henger sammen med en firdelt strukturering av menneskets 
natur. Disse aspektene ble av Rudolf Steiner betegnet som den fysiske kroppen, eterlegemet, 
astrallegemet og jeget. Det fysiske legemet består av det samme stoffer som finnes i resten av 
verden. Eterlegemet er betegnelse på livsprinsippet i mennesket og ytrer seg gjennom vekst 
og formdannelse, en egenskap mennesket har tilfelles med planteriket. Astrallegemet 
betegner evnen til kommunikasjon gjennom blant annet persepsjon og bevegelse, og kan 
forstås relasjonelt som en disposisjon for følsomhet og reaksjon i menneskets møte med 
verden. Dette har mennesket tilfelles med dyrene. Jeget knyttes til tenkning, språklige 
ferdigheter og selvbevissthet. Med jeget forstår Steiner et spirituelt aspekt av mennesket. 
Disse fire vesensleddene oppfattes som dynamiske elementer i en levende helhet som stadig 
er i utvikling. Slik oppstår et menneskebilde som i tillegg til den fysiske kropp anerkjenner at 
liv, sansning og bevegelse samt evnen til språk, tanke og selvrefleksjon også hører med i en 
fullstendig bekrivelse av menneskets natur (Steinerskoleforbundet, 2016, s.8) 

Jeg vil poengtere at en pedagogisk forståelse der det finnes et samspill mellom vekst og 
modning hos barnet også har røtter helt tilbake til blant annet Aristoteles (384 f.kr-322 f.kr) 
og Kant (1724-1904) og periode utviklingsmotivet er beslektet med flere andre 
utviklingspsykologiske tilnærminger dertil.  

Steiner erkjenner en spirituell dimensjon av mennesket på lik linje med de gamle grekerne 
hvor idealet var en sund sjel i en sunn kropp. I foredragsrekken Oppdragelsen og tidens 
åndsliv (1986) holdt i Ilkley, England 1896 står det om Steiners vektlegging av og 
kroppslighetens betydning i skolen. Kanskje kunne disse tanker om kropp og bevegelse i 
skolen også være et relevant bidrag til dagens utdanningspolitiske debatt? Steiner sog 
kroppslige prosesser som et fundament og grunnlag for  mentale prosesser. Steiner mente at 
kropp og bevegelses skulle ha en sentral plass blant skolens kunstneriske arbeidsformer ved 
siden av kroppsøving fordi han anså bevegelse som et viktig instrument for helhetlige 
danningsprosesser. Eurytmi faget står her sentralt som et eksempel på en tenking om hvordan 
skolen kan strekke seg ut over et snevert læringsfokus (Nome, 2019). Steiner utformet en 
kunstnerisk bevegelseskunst kun for å gi næring og fremme balanse mellom kropp og sjel. 
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Steinerskolen er Ifølge Anne Mette Stabel (2016) i ferd med å revurdere sitt forhold til 
idegrunnlaget, antroposofien som pedagogikken grunner seg på. Det handler om hva Steiner 
skolen i fremtiden skal gjøre med arven fra Rudolf Steiner og hva som fortsatt er relevant fra 
de nesten 100år gamle foredragene (Stabel, 2016. s.262-272). Anne-Mette skriver at det er en 
forutsetning for Steinerskolens utvikling og fremtid med ny forskingsbasert kunnskap av 
påstander fra Steiner (Stabel, 2016, s.270).  Derfor retter jeg oppmerksomheten mot et aspekt 
ved Steiner pedagogisk tenkning, nemlig vektleggingen av kroppslighetens betydning for 
barns danningsprosesser. Jeg vil utvide å si ungdommers danningsprosesser fordi 
kroppslighet har minst like stor betydning på ungdomsskolen som i barneskolen. Aspektet om 
bruk av kroppslighet i undervisningen tror jeg kan komme til nytte i alle typer skole i 
fremtiden uavhengig av pedagogisk retning. Ikke minst fordi vi beveger oss betydelig mindre 
i dagens samfunn kontra hva vi gjorde for bare et par 10-20år seden. Vi åker kollektivt eller 
tar bilen dit vi skal, har maskiner som hjelper oss med alt, vi sosialiserer på nett og 
ungdommen trenger som regel ikke hjelpe til med arbeid på gård eller i hjemmet. Vi ser at 
den psykiske og fysiske helsen blant ungdommer går nedover og i feil retning. Det ligger noe 
i Steiners tanker om kroppslighet som kan være til hjelp for å inspirere til mere kroppslighet 
fremtidens skole. 

Det Steiner og de gamle grekerne var overbevist om var det store danningspotensialet ved å 
involvere hele mennesket i en undervisingskontekst. Ved å bruke kroppslighet i 
undervisningen som et middel til utviklingen av menneskers individuelle og sosiale 
egenskaper, begreper og mål om å utvikle autonome og ansvarlige medborgere. Steiner åpnet 
foredragsrekken i Ilkley, England 1896 med et historisk tilbake blikk på hvordan forholdet 
mellom det kroppslige og det sjelelige har kommet til uttrykk som ulike oppdragelses idealer 
gjennom tidene (Nome, 2019). Han trakk da særlig frem det greske oppdragelsesidealet 
gymnasten, hvor kropp og sjel var i fullkommen balanse. «Det menneske var gymnast som 
var i stand til å åpenbare verdens gudommelige skjønnhet i sitt eget skjønne legeme» sa han 
(Steiner, 1986, s.9). Harmoniseringen av kroppen var ifølge Steiner et fundament for 
danningsprosessen i den greske kulturen. Han beskrev vekslingen mellom trening av kraft og 
utholdenhet og musikalsk eleganse i ringdans og sang som høgst nødvendig. Denne 
oppdragelses formen var ifølge Steiner forankret i en forestilling om at det åndelige kunne 
komme til syne i den trente og grasiøse kroppen (Steiner, 1986, s.26-27). Steiner knytter altså 
sin tenking om bevegelse, det estetiske og moralske til det antikke dannelsesidealet, men 
valgte å forklare det på en litt annerledes måte. Steiner sammenfattet hvordan forbindelsen 
mellom kropp og sjel ville utvikle seg gjennom å illustrere den som en plante-metafor: 

«Liksom blomsten og frukten ligger skjult i plantens røtter i et kimaktig tilstand – og vil kun 
vokse og utvikle seg i lys og varme når bare røttene har fått den rette pleie – slik er også den 
menneskelige sjel og ånd allerede til stede i det gudommelig skapte legeme. Når man tar fatt i 
dette legemets «røtter», men vel og merke slik at man griper det gudommelige i dem, da 
utvikler også den iboende sjel og ånd seg like fritt av legemet som blomsten og frukten av 
plantens røtter (Steiner, 1986, s.23–24).» 

Steiner presenterte en metamorfose-prosess mellom det kroppslige og det mentale, hvor 
kroppslige ressurser, eller røttene, forvandles til mentale ressurser, som er blomsten og 
frukten. Steiner brukte mye tid på å reflektere over samspillet mellom det mentale og fysiske 
og forbindelsen mellom det ytre og det indre mennesket. Han beskrev det indre liv som et 
resultat av kroppens bevegelser i rommet rundt seg. Kroppslig bevegelighet blir 
språkligbevegelighet og ender som tankemessig bevegelighet (Steiner, 1986, s.72). 
Hovedpoenget med lignelsen er at kroppen ved riktig pleie får gode forutsetninger til et rikt 
og bevegelig mentalt liv (Nome, 2019). 
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Den gudommelige gymnastikk 
Steiner var tidlig med at bevegelse ikke skulle reduseres til kun mekanisk trening i 
gymsalene. Hvis vi skal se mennesket som en helhet måtte den pedagogiske praksis forholde 
seg til mennesket som både tenkende, følende og kroppslig handlende i alle 
danningsprosesser. Det mest konkrete tiltak Steiner hadde var eurytmien, der kroppen og 
følelsene kan gripe inn i hverandre og dermed gjør det musiske og dansende til en del av 
danningsprosessen. Steiner brukte uttrykket «gudommelig gymnastikk» om denne aktivitet 
(Steiner, 1986, s.33). Dette samsvarer også med hva Platon i sin tid løftet frem som «The 
educated man is a dancer» (Jaeger, 1986, s.228). 

Steiner presenterte eurytmi som et kunstfag som hadde som hensikt å forsterke forbindelsen 
mellom det følelsesmessige og det kroppslige i møte med språk og musikk. Faget skal 
kultivere gestenes følelsesuttrykk, og en kropp som har et harmonisert følelsesuttrykk får et 
grunnlag til levende bevegelig språk som danner grunnlaget til en levende og bevegelig 
tenking (Nome, 2019). Eurytmifaget gjør bevegelse i skolen til noe mer enn trening av 
spenst, styrke og smidighet som i kroppsøvingsfaget. Waldorf Skole-forskeren Freda Easton 
(1997) beskriver eurytmien slik:  

“It provides an opportunity for the child to develop specific capacities such as spatial 
orientation, powers of concentration, and grace in movement, but most importantly it enables 
the child to experience a sense of inner balance and wholeness in community with others 
(Easton, 1997. s. 90).” 

Eurytmi 
Vera Gullenhammer er eurytmist med bakgrunn i dans, hun utdyper hvordan eurytmien 
virker i kroppen og trekker tydelige linjer til dans samtidig som hun peker ut forskjellighetene 
dem imellom. Vera fortelle at eurytmien har bevegelsessenter som sitter i nedre delen av 
strupen midt i brystet, og utgår fra det stedet i oss, hvorfra vi er kulturskapende, der sang, 
tale, følelsesliv - vårt indre – har sitt sete. Fra dette område brer armene seg ut, og skaper 
kontakt med rommet omkring oss, og synliggjør vår intensjon, gir vårt følelses innhold form 
slik at det kan deles med andre (Gullenhammer, 2000). Hun beskriver eurytmien som en slags 
indre dans. Vi befinner oss i vår kropp, hvor sjelen «finner plass» og som finner sitt uttrykk 
gjennom vår kropp. Og dette sjelelige uttrykk er vitalt for hele vår selvopplevelse og 
samforståelse med omverden. Jag trekker dette inn i en sammenheng til kroppsspråket vi har 
når vi kommuniserer, den delen av vårt indre som kommer frem bevisst eller ubevisst 
gjennom bevegelser og holdningen vi har. For den gode kommunikasjonen skyld er et tydelig 
kroppsspråk å foredra, et der tone, ord og kroppsspråk samstemmer. Dobbeltkommunikasjon 
er mangel på samhandling (kongruens) mellom det ordene, stemmen og bevegelsene sier. I 
eurytmien pleier og øver vi slik kongruens. Å kunne synliggjøre lydopplevelsen i ordet utfra 
kroppslige uttrykk. 

Gullenhammer beskriver en indre dans som foregår i oss når vi lytter til tale, sang og musikk. 
Hvis vi ikke hadde hatt en indre opplevelse når vi lyttet, ville ikke tale eller musikk angått oss 
som annet enn hvilken annen lyd som helst. Hun mener at det er «noe» i oss som lytter. Og 
det er denne indre aktivitet som gjør det til «musikk for mine ører». Vi foretar denne indre 
dans i det vi følger tonenes fall og stigning, rytmen, taktens fasthet og klangenes 
sammentrekning og utvidelse. Vi føler også ordene på denne måten gjennom kraften i 
språket, tonefallet og lydene. Opplevelsen av ordets formkraft kommer tydeligst frem i oss 
gjennom poesien og dramakunsten, eller også som ren opplevelse når vi lytter oppmerksomt 
til et eventyr eller noen vi er glad i. (Gullenhammer, 2000).  
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Dans og eurytmi 
Tiden er en større faktor i eurytmi enn i dansen. Mens dansen hovedsakelig bygger 
bevegelsene på takten og rytmen i musikken, tar eurytmien hensyn til melodien.  I 
melodielementet kan tiden utfylles, drøyes, holdes tilbake, påskyndes i det rytmiske, mens 
tonehøyden stiger og faller. Dette indre forløp, den bevegelse som foregår når vi lytter 
oppmerksomt til musikk eller sang settes ut i kroppslig bevegelse gjennom lemmene som 
synliggjort sang. For «kjenne» melodien må vi være fullstendig nærværende, aktivt lyttende. 
Musikk i dansen brukes på en helt annen måte da bevegelsene tar et helt annet utgangspunkt 
(Gullenhammer, 2000). 

Eurytmien tar for seg selve bevegeligheten i konsonanter, vokaler, rytme, rim og språkmelodi 
med bevegelser som synligjør talen. Dansen hvis den over hode uttrykker seg til språket viser 
bevegelsen mer ordets betydning. Eurytmien tar for seg det språklige elementet som 
utgangspunkt for bevegelsen (Gullenhammer, 2000). Eurytmien blir her et verktøy for 
begrepsdannelse og utvikling av kroppsspråk.    

Som et tredje element utvikler eurytmien forståelsen for det rene formprinsippet. Utfra 
urformene som den rette og den krumme linjen, kan alle geometriske former, naturgitte eller 
menneskeskapte former synliggjøres i tid og rom, både gjennom den enkeltes bevegelse og 
gruppen totalt. Rim, rytmer og toneforløp blir brukt som tilskyndelse til formbevegelser 
(Gullenhammer, 2000). Når elevene lager ulike formasjoner med hjelp av tilskyndelser av 
musikken øves den romlige evne og samspill.Oppsummert så finnes det flere ulike måter å 
bruke eurytmien på, men det handler alltid om at bevegelsen utføres helt kongruent og i 
samsvar med det vi hører. Bevegelsene er nesten alltid myke og flytende i eurytmi, mens i 
dans kan bevegelsene mange ganger være statiske og bruke full muskeltonus.   

Vera forteller om et bevegelsessenter inne i oss hvor vi er kulturskapende, der våret indre har 
sitt sete. Dette er en plass vi alle har inne i oss, men kun ved total tilstedeværelse får vi 
kontakt med det. I et samfunn hvor stress og et konstant informasjonsfløde pokker på vår 
oppmerksomhet. Og ikke minst skolearbeid og prøver som holder våre elever i et harde grep 
virker eurytmien som et pusterom for både kropp og sjel. Eurytmi praktiseres kun på 
Steinerskoler og det vil nok ikke bli aktuelt i nær fremtid å videreføre faget inn i offentlig 
eller annen skole. Men dansen som også er en kunstnerisk uttrykksform og et like tydelig 
danningspotensial finnes med blant kompetansemålene for 10.klasse på offentligskole. Det 
står ikke noe om dans i læreplanen på Steinerskolen da eurytmien ligger som et eget fag med 
egne kompetansemål ved siden av kroppsøvingsfaget. I den offentlige læreplanen for 
kroppsøving står det at elevene skal øve på og gjennomføre danseaktiviteter fra 
ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape og presentere 
dansekomposisjoner (Utdanningsdirektoratet, 2020). Jeg velger å sette søkelys på denne 
bevegelses form fordi den har et så stort potensial i førhold til utviklingen av elevenes 
selvbevissthet, koordinasjonsevne, samspill og samarbeid, det har enn stor danningsverd og 
er en sikker vei til mere overskuddenergi og livsglede. Ulike dansestiler kan uttrykke ulike 
følelser og bringe frem hele verdens kulturer og er dermed identitetsskapende. Dansen krever 
og at vi er helt til stede i det vi gjør og virker jordende på oss ved siden av at vi kommer i 
bedre fysisk form. Dansen som verktøy har alle muligheter for å gi ungdomsskole elever den 
hjelp til sosial og personlig trygghet som de trenger igjennom puberteten og videre i livet.  

Hele skolen danser 
Hele skolen danser er et prosjekt som ble gjennomført mellom 2009-2013, på en grunnskole i 
Helsingfors, Finland. Dans ble satt inn i timeplanen og ble brukt tverrfaglig i undervisningen 
under fire år. Eeva Antilla som var hovedansvarlig for prosjektet forteller hvor kompleks 
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kroppsliglæring er, med et ønske om å åpne opp tradisjonelle læringskonsepter for et bredere 
perspektiv på læring. Hun beskriver kunstnerisk virksomhet fra et kroppsliglæringsperspektiv 
og begrunner hvordan man kan se dans som en spesialform for kroppsliglæring i skolen. 
Sammenstillingen hun gjort har stor relevans i min søken etter begrunnelse for mere 
bevegelighet i klasserommet og mere fysisk aktivitet på timeplanen i ungdomsskolen. 

Prosjektet er basert på oppfatningen av at læring alltid har et kroppslig grunnlag. Kroppslig 
læring skjer i hele kroppen, i hele mennesket og i den sosiale og fysiske virkeligheten. 
Kroppslighet betyr ikke bare bevegelse i denne sammenheng, men også sansinger, erfaringer 
og fysiologiske endringer som skjer i kroppen. Et slikt bredere syn på tradisjonelle 
læringskonsepter mener Eeva står i kontakt med en kunnskapsteoretisk brytning innafor 
pedagogisk tenking som ofte blir kallet den kroppslige vendingen. 

Kroppens fenomenologi og Pragmatismen 
Den kroppslige vendingen har sitt opphav i kunsten og filosofien, særlig fra 
kroppsfenomenologien og pragmatismen. Merleau-Ponty (1994) har blitt kalt kroppens 
filosof da han ved å se på bevisstheten og kroppen som subjekt i verden som objekt. Utfra 
dette syn utviklet han kroppsfenomenologien. Der ser man mennesket som en helhet, der 
kroppen er menneskets væren-i-verden, senter for persepsjon og læring og derfor også sinnets 
eller bevissthetens fundament. Pragmatismen peker på hvordan menneskets erfaringer, 
handlinger, tanker, sosiale samspill og omgivelser sameksisterer (Antilla, 2013, s.48). 
Kroppsfenomenologien og pragmatismen henger sammen med den gammel greske tenkingen 
og Steiners pedagogiske ideer.  

Kartesianske Dualisme 
Skolen har lenge pregets av den kartesianske dualismen oppkalt etter filosofen Rene 
Descartes (1596-1650). Dualismen forstår tanker og bevissthet som uavhengig av kroppen, de 
kognitive prosessene er der helt adskilt. Dette har resultert i at man i tidlig læringsforskning 
og pedagogikk oppfattet læring som noe som skjer som kognitive prosesser i et individs 
hjerne og ikke gjennom kroppen, med søkelys på informasjon i symbolsk form (ord, bilder og 
nummer osv.) Slik Informasjon forvaltes på utsiden av den lærende i form av bøker eller 
formidles av lærere og læring innebar å flytte den informasjonen inn i den lærende hjernen.  

Den kroppslige vendingen tar utgangspunkt i at kunnskap blir til i mennesker og mellom 
mennesker. Slik kunnskap utvikles i mennesket grunnet ikke-symbolske prosesser. Ikke-
symbolske prosesser menes her med sansninger, fornemmelser og følelser, som fødes i 
mennesket når de aktivt agerer i den sosiale og materielle verden. Sansningen skjer i hele 
kroppen, hele nervesystemet bidrar til å skape kunnskapen, som strekker seg overalt ut i 
kroppen. Den blir til kroppslige minner, intuisjoner og reflekser. Ikke-symbolsk kunnskap ses 
som en råvare for den symbolske. Fordi når vi sanser noe vekkes anelser, fornemmelser og 
kjennbar endring i kroppen. En slik kroppslig kjennbar opplevelse kan vi som mennesker 
bearbeide til symbolsk form, for eksempel bilder, kroppslige uttrykk eller ord (Antilla, 2013, 
s.51). Kroppslig kunnskap er personlig erfaringsbasert og den blir til i oss med bakgrunn av 
sansninger, fornemmelser, erfaringer og følelser. Kunnskap som blir til i slike samspill, bidrar 
til mellommenneskelig forståelse uten språklig innblanding. 

Kroppsbevissthet 
Handler om menneskets mulighet til å observere sin egen kropp. Når kroppsligsansing og 
affekter blir gitt bevisst oppmerksomhet, endrer det seg til innhold i bevisstheten og blir 
kunnskap. Antilla er tydelig med at dette perspektivet av kroppsligbevissthet poengterer en 
kroppslig tilstedeværelse «det å lytte til kroppen. Å lytte til kroppen betyr å snu 
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oppmerksomheten mot sin egen kropp, til sine egne sansinger og bli bevis de endringer som 
skjer i kroppen fra de kroppslige erfaringene. Disse erfaringer kan være opplevelser av 
smerte, glede eller stress, eller det kan være dypere mer fortolkende refleksjoner knyttet til 
instinkter eller følelser. Til kroppsbevissthet hører også  kroppsbilde, kroppsskjema, 
kroppslige minner, kroppslige vaner, ferdigheter og kroppslig kommunikasjon. Hvert 
menneske har kroppsligkunnskap som den bruker ubevisst eller bevist. Kroppslig læring 
handler om å lære seg forstå og bruke sin egen kropp som en resurs, utfra sitt beste 
potensiale.  

Nåtidens kognisjonsteori og nevrovitenskap tilsier at kroppslige prosesser ligger til grunn for 
bevisstheten. Filosofen Even Thompsons (2007) forkaster den kartesianske oppdelingen 
mellom det fysiske og mentale som noe adskilt.  Han mener at grensen mellom kropp og 
bevissthet er flytende. Thompson erstatte det fysiske og mentale med forskjellen mellom den 
levende og levde kroppen. Den levende kroppen er en biologisk organisme der de fleste 
organiske prosesser forblir ubevisste, samtidig som disse produserer bakgrunnen som de 
beviste erfaringene fester seg til. Den levende kroppen er altså erfaringsbasert og erfarende 
og inneholder alt som den levende organismen kan erfare og forstå. Forskjellen mellom en 
kropp og en levd kropp er ikke ontologisk, det vil si, det er ikke en eksistensiell forskjell, da 
begge inneholder hverandre (Thompson, 2007).  

Sosial bevissthet 
Ved å forstå hvordan kropp og bevissthet utvikles og henger sammen, blir det lettere å forstå 
hvordan subjektive opplevelser blir til i oss. Kroppsligheten gir oss et personlig perspektiv å 
oppdage verden på. Kroppslige erfaringer skaper et fundament for vår forståelse av oss selv 
og andre. Vår tenkning bygger på hvordan vi tar imot, transporterer og produserer 
informasjon, hvordan sansene og nervesystemet deltar og fortolker, og videre hvordan vi 
konkret agerer i den fysiske og sosiale verden. Derfor er de kroppslige erfaringene helt 
avgjørende for utviklingen av begreper og abstrakt tenking. Begrepene blir til i samspill med 
at vi observerer og er virksomme i verden rund oss. Bevegelsene bygger på de samme 
nervesystemene som bevegelse og persepsjon. Begrepen, som er arbeidsredskaper for våre 
tanker, grunner seg altså på våre konkrete erfaringer og blir i stor utstrekning til som et 
resultat av kroppslige og sensomotoriske prosesser (Antilla, 2013, s.52). Det er de samme 
nevrologiske og kognitive mekanismene som gjør at vi kan oppfatte og bevege oss, som 
hjelper oss til å skape våre begrepsstrukturer og tankemodeller.  

Den senere tids nevrovitenskaplige forskning utfyller den filosofiske og humanistiske 
forståelsen av førholdet mellom kroppsbevissthet og sosialbevissthet, samt hvordan evnen til 
å være sosial er kroppsligfundamentert. Hjerneforskere har de seneste åren rettet mere 
oppmerksomhet mot sosiale relasjoner. Innenfor sosial nevrovitenskap studeres 
speilnevronenes virksomhet og betydning for utvikling av den sosiale kognisjonen. 
Speilnevronene er nerve celler som aktiveres når mennesket beveger seg, ser at andre beveger 
seg eller forestiller seg å være i bevegelse. Oppdagelsen av speilnevronene har ledet til ny 
kunnskap om hvordan den sosiale bevisstheten utvikler seg ved å observere andre 
menneskers gester og bevegelser og hvordan empati overfor andre har sin grunn i kroppslige 
sansinger og affekter (Antilla, 2013, s.55). Å møte ansikt mot ansikt er dermed 
grunnleggende for å utvikle den sosiale bevisstheten. Sentralt i slike møter er å sanse og tolke 
uttrykk, sosiale gester og bevegelser samtidig som de produseres. Derfor finnes det grunn å 
forholde oss svært kritiske til virtuell omgang og den økende databaserte læringen. 

Innafor idrettspedagogikk, dansepedagogikk, bevegelsesvitenskap og fysioterapi har man 
lenge vart klar over koplingen mellom kroppslig aktivitet og utvikling av hjernen. Etter lang 
tid hvor litteraturen på fagfeltene har vært meste praktisk og erfarings basert, samt støttet av 
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fysiologisk, anatomisk og kinesiologis teori. Så har nå hjerneforskning og nevrovitenskap 
tilført viktig vitenskapelig støtte til dette området.    

Brain Dance 
Det er fysiske bevegelser vars funksjon er å støtte hjernens utvikling, bevegelsene er 
sammensatt og utviklet av den amerikanske danse pedagogen Anna Green Gilbert (Creativ 
dance, 2021). Hun kaller det Brain Dance fordi den støtter menneskets helhetlige utvikling, 
læring og velvære. Metoden baserer seg på å knytte sammen sansemotoriske og kognitive 
strukturer, samt en forståelse for at hjernen trenger bevegelse for å utvikle seg. Brain Dance 
handler om krysslaterale koblinger i nervesystemet, det er kroppslige øvelser som forbinder 
og balanserer venstre og høyre hjernehalve. Venstre hjernehalve henger sammen med høyre 
side av kroppen og høyre hjernehalve henger sammen med venstre side av kroppen. Når vi 
øver opp nervekoblingene der imellom får vi bedre kroppslig koordinasjon og konsentrasjon, 
og dette fremmer kreativ tenking og bevegelse. Gilbert beskriver noe som hun kaller 
«grunnleggende bevegelsesmønster», disse mønster bygger på primitive reflekser som 
utvikler seg til bevegelsesaktiviteter og kjeder av bevegelser som fungerer stadig mere 
komplekst. Samtidig utvikles den indre muskelnervestrukturen i både den motoriske 
aktiviteten og de kognitive prosessene. For eksempel er det å snu seg fra magen til ryggen et 
komplekst bevegelsesmønster, der eleven bruker kroppen som et helhetlig system. Spesielt i 
det bevegelsesmønsteret aktiveres krysslaterale koblinger som har betydning for evnen til å 
lære. Muskelvevstrukturer bygges opp steg for steg og danner et fundament for all bevegelse, 
kroppslig kommunikasjon og utrykk. Begrenset aktivitet gjør at disse koblingene bygges 
langsommere. Om forbindelsene bygges på en mangelfull måte, kan dette lede til at mindre 
gode bevegelses mønstre utvikles. Mangelfull utvikling av disse forbindelser er også 
delaktige i utviklingen av lærevansker. Det viser seg at hos elever med ulike lærevansker og 
persepsjonsproblemer, er disse kroppslige forbindelsene uklare. Det å trene kroppslige 
bevegelsesmønstre i hvilken livsfase som helst, muliggjør likevel gjenskapning av 
kroppsforbindelsene og nervesystemet. Gjennom kryss relaterte bevegelser kan man støtte 
oppbygging av grunnleggende bevegelsesmønstre også i senere utviklingsfaser og aldrer 
(Hackney, 2002, s.19).   

Det som er interessant med disse øvelser er at de går at bruke som helkroppsbevegelser i 
dans, men det finns også mange enkle motoriske/koordinasjons øvelser som kun involverer å 
stå opp og bruke armer og hender og derfor passer dem utmerket  som «aktive pauser» i 
klasserommet. Det faktum at bevegelsene bygger opp nervekoblingene uansett alder gjør at 
metoden er ekstra interessant for ungdomstrinnet. Da elevene uansett bakgrunn får mulighet å 
«reprogrammere» nervesystemet til å prestere bedre og oppnå sin fulle potensiale. 

Fremtidens skole 
Et forslag om en times fysisk aktivitet hver dag i skolen, finansiert som helse tiltak, ble 
19.juni 2017 nedstemt i Stortinget. Begrunnelsen for å fremme tiltaket var den enorme 
helsegevinsten av et slikt tiltak. Ettersom det er tydelig at mange elever er for inaktive i 
dagens samfunn sog man skolen som en fellesarena hvor et slikt folk helsetiltak ville treffe 
godt. Isteden ble det gjort følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt 
fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og for mer mental trening i skolen» 
(Skjong, 2017). Dette betyder i praksis at reguleringen kring hvor mye faktisk fysisk aktivitet 
elevene får i løpet av en uke er vanskelig å si. Den fysiske aktiviteten skal iverksettes av 
lærere som ikke ær faglærte i faget kroppsøving. I læreplanen 2020 finnes nå tre nye 
tverrfaglige temaer for å forbedre folkehelsen: folkehelse og livsmestring, demokrati og 
medborgerskap, og bærekraftig utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2020).  
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Disse tre nye tverrfaglige temaene har et åpenbart behov av sosialt samspill og regelmessig 
fysisk aktivitet. Etter å ha sett på hvordan kropp og læring henger sammen og vekten av å 
bruke sansing og fysiske opplevelser i læringsprosessen så er det kroppslige elementet i 
undervisningen helt nødvendig. Bollen ligger nå hos lærere som normalt ikke har utdanning i 
kroppsøving og komplekse funksjoner i kroppen. 

Betegnelsen fysisk aktivitet brukes ulikt og med ulike begrunnelser i skolen. For det første 
har vi et tiltak om mere fysisk aktivitet på mellomtrinnet som togs 2009, dette innebar to 
uketimer for 5-7.klasse. Tiltaket hadde som hensikt å få elevene til å bevege seg mer i løpet 
av skoledagen, uten krav om vurdering, læringsmål eller lagt til rette av kompetente lærere. 
For det andre ble valgfaget Fysisk aktivitet og helse innført i 2012 på ungdomstrinnet, med 
egne kompetansemål, kompetente lærer som underviser og med krav om vurdering. Risken 
med å legge dette som et valgfag er at de elever som reden er aktive velger dette faget og di 
som ikke er gode eller interesserte fra før velger det bort. For det tredje ble begrepet fysisk 
aktivitet brukt som pedagogisk virkemiddel, altså fysisk aktivitet som metode for læring i alle 
fag. Har ønsker man at elevene skal få opp aktivitetsnivået i timene for et økt energiforbruk 
som skal resultere i bedre resultater. Aktive pauser er også en del av dette. 
 

Fysisk aktivitet på ungdomsskolen 
Selv om mange elver synes å like kroppsøvingsfaget, tyder flere studier på at det er mange 
som ikke trives (Lagestad, 2017). Fraværs data fra 17 videregående skoler i Nordland viste at 
fraværsprosenten varierte betydelig mellom de ulike skolene. Det som er interessant i studien 
er hvordan de arbeidet med kroppsøvingsfaget på skolen som viste frem lavest fravær. I løpet 
av tre skoleår gjordes undersøkelsen. Det første  året fikk elevene lite bestemmelsesrett øver 
hva de skulle gjøre og lærer planla de fleste aktiviteter i timene, slik at mål om å utforske 
ulike ting ble gjort. År to og tre fikk elevene i stor grad selv bestemme hvilke aktiviteter de 
skulle gjøre og lærer gikk isteden rundt og ga feedback og hjalp til hvor det trengtes under 
timene. På den måten kom elevene begeistret til kroppsøvingstimene og satte i gang direkte 
med de de ønsket. Basert på en selvbestemmelses teori (Sander, 2020) som viser seg særlig 
relevant for kroppsøvingsfaget virker nøkkelen til å oppnå trivsel og god kroppsøving være å 
tilpasse seg elevens ønsker og interesser, samt å følge elever tett opp ved siden av. Elever 
som ikke fant seg til rette i faget, rapporterte at skolen ikke fulgte dem opp godt nok og at de 
hadde forliten bestemmelses rett med hensyn til organisering av aktiviteter. Deci og Ryans 
selvbestemmelsesteori (Sander, 2020) viser til tre grunnleggende behov for å fremme 
motivasjon hos alle mennesker: Selvbestemmelse, kompetanse om det vi gjør og sosial 
tilhørighet. Selvbestemmelsesteorien gjør også forskjell på indre og ytre motivasjon. Den ytre 
motivasjon viser til materielle goder elevene får når de utfører en handling, denne typen av 
motivasjon er kortvarig når effekten av godene er over. Mens den indre motivasjonen 
gjenspeiler den indre kraften og viljen til å utføre noe. Disse tre behovene er derfor helt 
nødvendige å dekke for indre motivasjon, integrering og trivsel ikke bare i 
kroppsøvingsfaget, men på skolen og i samfunnet.  

Nøkkelen er å finne aktiviteter som kan brukes og begrunnes med tverrfaglighet i de andre 
timene på skolen og. Slik får ungdomsskolen inn mest mulig bevegelse i undervisningen. For 
å motivere ungdomselever til fysisk aktivitet må vi lytte til hva de ønsker å gjøre, inspirere 
dem til å prøve nye ting og vise støtte og fleksibilitet. Vi må også hele tiden arbeide for et 
godt klassemiljø hvor elevene kan være avslappet og ikke dømme hverandre utfra prestasjon 
eller fysikk. Ved å bruke mye kroppslighet i skolen lærer elevene at vi alle er ulike og har 
forskjellige utgangspunkt, men sammen i et felleskap kan vi skape et rom hvor alle kan være 
med.     
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Konklusjon   
Jeg konkluderer at vi på ungdomsskolen helt sikkert ikke kan arbeide nok med kroppslighet i 
undervisningen. Det er en sårbar tid for elevene og mine tanker går spesielt til den generasjon 
av ungdommer som mista et helt skoleår 2019 da viruset covid-19 stengte ned et helt 
samfunn. De ble fratatt den trygge sosiale arena som skolen er (for de fleste) og 
fritidsaktiviteter, samtidig muligheten for å være sammen med venner og deler av familien 
med begrensinger av besøkende i eget hjem. De ble sittende med sitt klassefelleskap og 
læring over skjerm i et helt år. Som om det ikke er nok at den nye generasjonen ved flere 
undersøkelser har påvist dårligere psykisk helse og mere kroppslige utfordringer enn noen 
gang før. Så har skolen og samfunnet nå et enormt stort ansvar å følge opp disse elevene, 
kanskje viktigere enn noensinne. Å ligge bak i teoretisk læring på skolen er en ting som vil 
vise seg i prøver og presentasjoner uansett, men de sosiale ferdigheter, den kroppslige 
kunnskapen og kroppslige bevissthet som elevene nå står foruten, er et stort tap for elevenes 
danningsprosesser til å bli frie tenkende og demokratiske individer ute i samfunnet. Det kan 
direkte bidra til at flere føler seg utrygge i sosiale sammenheng og er ukjent med sitt eget selv 
og eller har lagt til seg med et negativt syn på egen kropp.  

Sluttvurdering 
I et forsøk om å skape bedre elevhelse har den nye læreplanen nå et nytt tverrfaglig tema 
siden år 2020, Folkehelse og livsmestring. Dette fag skal gi elevene kompetanse som 
fremmer god psykisk og fysisk helse som skal bidra til et positivt selvbilde og en trygg 
identitet. I beskrivelsen over aktuelle temaer står det: fysisk og psykisk helse, levevaner, 
seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk og forbruk og personlig økonomi. Andre ting som 
hør hjemme i temaet er verdivalg og betydningen av meningen med livet, 
mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, å kunne håndtere 
tanker, følelser og relasjoner (Kunnskapsdepartementet, 2020). Dette tverrfaglige tema er 
igjen en formell forklaring på et stort problem nemlig unges menneskers dårlige psykiske 
helse uten å spesifisere hvordan dette faktisk kan forebygges. Gjennom denne her oppgaven 
er det to ting som er tydelig: Det første er at ungdommer rører seg mye mindre og har et mye 
mere begrenset sosialt liv, grunnet sosialisering over skjerm. Undersøkninger jeg viset til 
taler et tydelig språk, at elever som rører på seg mere presterte bedre, føler seg bedre og 
opplevde et bedre skolemiljø. Det ser ut som historien denne gang har et viktig poeng til alle 
som jobber innafor pedagogikk i fremtiden, det er det store danningspotensialet ved felles 
aktiviteter med kroppslig bevegelse. Bare ved balanse i kropp å sjel føler vi oss vel med oss 
selv uansett eksistensielle utfordringer som måtte dykke opp. Ved å øve oss i sosialt samspill, 
ansikt mot ansikt og i bevegelse sammen med andre fremmer vi felleskap og toleranse.  

Bortsett fra eurytmi, dans og kroppsøving som jeg rettet mest fokus mot i denne oppgaven vil 
jeg til slutt poengtere at all fysisk og sosial læring i undervisningen inkludert klasseturer, 
skuespill, besøke bondegård, stortinget og andre plasser som klassen ønsker å besøke har stor 
verdi, og fremmer den brede forståelse for verden som ungdomsskole elevene snart skal 
møte. Det er et mangfold av opplevelser som teller og som skaper minner for livet i oss.  
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