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Forord 

 

 

Hvordan kan fenomenologi og rasjonalitet forenes, om det er mulig, og hvordan jobber vi med dette i 

steinerskolen?  

Hvorfor er fenomenologi og rasjonalitet sett som to begreper som er skilt fra hverandre og hva går tapt 

hvis vi støtter oss mer på den ene eller den andre?   

I mitt forsøk på å finne svar på disse spørsmålene skal jeg drøfte hva som ligger bak den fenomenologiske 

metoden i steinerskolen og hvordan vi kan snakke om rasjonalitet i og utenfor skolen. Deretter skal jeg 

belyse hvordan rasjonalitet og kausalitet operasjonaliseres i 7.trinn i steinerskolen ved å  fokusere på 

undervisning i geologi- og historiefagene.  

Ifølge steinerskolens pedagogiske modell, får kausalitet i 7. klasse den høyeste rollen i den pedagogiske 

metoden. I perioden før var det den fenomenologiske tilnærmingen som var hovedingrediensen som 

støttet læringsprosesser før dette trinnet. Den fenomenologiske metoden baserer seg på den subjektive 

opplevelsen av fenomener og intensjonen om og mot objektet som skal reflekteres over før elevene for 

fakta kunnskap. Kausalitetsbegrepet som elevene skal jobbe bevisst med fra 7. klasse handler om årsak og 

virkningsprinsippet. Å komme med konklusjoner ut fra premisser eller omvendt har å gjøre med vår evne 

til å rasjonalisere, til å tenke normativt og operativt. Dette betyr ikke at fenomenologi ikke lengere brukes 

for å lære, men at den kanskje utfolder seg litt mer i bakgrunnen og at det er andre mer adekvate metoder 

for elevenes hjerneutvikling som tar større plass.  

Først skal jeg redegjøre for hva forholdet vårt til rasjonalitet er og hvordan mennesker får kunnskap ifølge 

hjernens utvikling og Steiners sinnsfilosofi. Deretter skal jeg diskutere fenomenologi som metode i skolen 

og hvordan rasjonalitet og fenomenologi støtter undervisningen i geologi og historie i 7. klasse. Til slutt 

skal jeg reflektere over ulemper og fordeler ved å støtte oss på den ene eller den andre metoden. 

Jeg har stort sett basert oppgaven min på Frederick Amrines bok Kicking away the ladder. The 

Philosophical roots of Waldorf Education, Markus Lindholms bok Nysgjerrighet og flere tekster basert på 

Rudolf Steiners forelesninger. I tillegg har jeg støttet meg på forskjellige tekster om fenomenologi, 

rasjonalitet og steinerpedagogikk. 
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Introduksjon  

 

Menneskets kunnskap om verden er preget av det vi vet og det vi ikke vet om verden. Det vi vet om 

verden er veldig lite i forhold til det vi ikke vet. Denne påstanden har som premiss at det som vi vet det er 

riktig eller sant. Evolusjonsteorien og vitenskapen har kommet veldig langt i å forklare hvordan 

mennesket og naturen har blitt til. Instrumentet brukt til å utvikle denne kunnskapen er oss selve. Det 

baserer seg på vår evne til å lage sammenhenger mellom ting i verden og i oss selve, til å rasjonalisere og 

å lage teorier om hvordan ting oppstår, kunnskap om hvordan hjernen fungerer, teorier om hvordan vi 

skal leve som forsikrer vår overlevelse osv. Vi vet at barn har ikke den evnen i begynnelsen av livet,; 

evnen til å rasjonalisere må de øve på i mange år før den etablerer seg i deres konstruksjon. Dette kan 

bety at essensen til menneske ikke bare er evnen til å rasjonalisere, men at kanskje å rasjonalisere er mer 

et behov som sikrer vår overlevelse og utvikling av kunnskap og mening på en dynamisk måte. Vi vet 

også at å lære å gjøre noe på en ny måte er kjernen til utvikling. Uansett hvor mye vi prøver å redusere 

denne læringsprosessen til noe mekanisk finner vi ikke et komplett svar på hvordan læring skjer. Vi vet 

ingenting om hva det betyr for et barn å ha en læringsopplevelse (Lindholm, 2014). 

I etterfølgende kapiteler skal jeg drøfte med utgangspunkt i Steiner hva forholdet vårt til rasjonalitet er og 

hvordan mennesker utvikler kunnskap, men før det vil jeg se nærmere på forholdet mellom hjernens 

utvikling og barnas rasjonalitet. 

 

Hjerneutvikling og alderstilpasset opplæring 

 

I steinerskolen blir ikke evnet til å rasjonalisere eller å jobbe med årsak og virkningsprinsipp introdusert 

på en bevisst måte til elevene før i 7. trinn. Da er elevene rundt 12 år. Barnets hjerne er ikke utviklet nok 

til å forstå abstraksjoner før rundt prepuberteten. Før dette har barnet forberedt seg gjennom å lage 

analogier og sammenhenger mellom fenomenene elevene skal lære om uten å gå mer abstrakt inn i dette. 

Metodene brukt i steinerskolen baserer seg på Rudolf Steiners sin teori om alderstilpasset opplæring; jeg 

skal nå se litt nærmere på denne tilnærmingen i sammenheng med noen store linjer om hjernens utvikling.   

Steiner deler barnas utviklingsperioder i fire. Den første utviklingsperioden, den fysiske perioden, skjer 

mellom null og syv år. Da har barna en trang til å etterligne eksempler de observer rundt seg og de er helt 

avhengige for voksne for overlevelse. Organene og hjernen utvikler seg gradvis mens barnet begynner å 

få på plass den motoriske gjennom viljen sin, som er hovedkraften til barna i denne perioden (Steiner, 
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1994). Hjernen vår utvikles nedenfra og opp og innenfra og ut, mens de grunnleggende delene av hjernen 

blir utviklet før de mer avanserte delene (Johannessen og Bakken, 2020, s.48). Det som vi kaller for 

grunnleggende deler av hjernen er hjernestammen og lillehjernen. Disse delenes funksjoner som utvikles 

først. De to delene regulerer de grunnleggende behovene som slik som motorisk utvikling, søvn, mat, 

temperatur osv. 

Deretter utvikles det limbiske systemet, som amygdala er en del av, og som er ansvarlig for følelser, 

hukommelse, beslutningsprosesser og tilknyttingsatferd. Denne delen av hjernen er ferdig utviklet rundt 

12 år (Johannessen og Bakken, 2020). Dette henger sammen med den eteriske perioden som utfolder seg 

fra syv til fjorten år. I denne perioden er det følelsen som er hovedkraften. Nå er det barnas indre verden 

som skal bli aktivert, ifølge Steiner. Han mener også at når barna kommer mot slutten av barndommen og 

i  prepuberteten er det nødvendig med en vending i måten det undervises. (Steiner, 1994). Dette skal jeg 

nå se nærmere på. 

Et frodig vilje og et rikt følelsesliv danner grunnlaget for at tenkningen skal bli en fruktbar erfaring i den 

påfølgende astrallegemeperioden. Fra fjorten til tjueen  år setter elevene seg selv inn i en sammenheng 

med verden gjennom å skape sin eget identitet og en moralsk holdning til seg og verden (Steiner, 1994). 

Neokorteks utvikler seg til sist og er ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene. Neokorteks eller 

frontallappen er senteret for resonering, refleksjon, selvinstinkt, kognitive oppfatninger, tale og språk. 

Alle disse delene er der fra starten, men som sagt, noen barn utvikler seg raskere enn andre (Johannessen 

og Bakken, 2020). Ved 21-års alderen kommer det som Steiner kaller for Jeget på plass; ungene blir mer 

selvstendige i deres individuell forsøk for sine idealer og mål i sin utvikling (Kranich, 1999). 

Hjernen er både sekvensielt organisert og utviklet;  alle delene utvikler og påvirker hverandre i sekvenser 

gjennom hele livet. For eksempel hvis du er veldig sulten det betyr at hjernestammen sender mange 

impulser til neokorteks; sult gjør det derfor vanskelig for neokorteks å hjelpe deg med konsentrasjonen på 

skolen hvis ikke det primære behovet er oppfylt (Johannessen og Bakken, 2020). 

I begynnelsen av puberteten, skjer det mange hormonale forandringer i barn; samtidig utvikler frontal 

lappen seg veldig mye. Dette gjør at barnas kapasitet til å forstå abstraksjoner øker betydelig. Økt 

dannelse av hvit substans som er blitt observert i hjernen i denne alderen er også knyttet til høyere 

kognitive ferdigheter. Blant de nye ferdighetene er forståelse av årsak og virkningsprinsipper, men også 

evne til  kritisk tenkning og blikk for inkonsistenser (Lindholm, 2021, s.250). 

Å undervise gjennom kausale forhold for tidlig har ikke bare ulempen at det hverken blir helt forstått eller 

husket på av elevene, det kan også gå på bekostningen av elevenes utvikling av det affektive. Utvikling av 
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følelser trenger næring, av elevenes fantasi og behov for tilhørighet med ting rundt seg, altså å ta hensyn 

til utviklingen av det limbiske systemet. 

Utfra det vi har sett til nå er det rimelig å konkludere med at elevenes følelser kan være viktige ressurser 

og nøkkelen i fremføringen av kunnskap på mellomtrinn. Elevene blir mer engasjerte i læringsprosesser 

som er i tråd med deres hjerneutvikling. I tillegg kan følelsesmessig engasjement i faget gi elevene en 

livsgrunn å stå på før de skal lære å abstrahere (Steiner, 2019). Steiner mener at tenkningen aldri må rives 

løst fra det anskuelige. Da blir undervisningen for livløs og abstrakt, i hvert fall inntil elevene er i stand til 

å gå inn i rene intellektuelle prosesser (Steiner, 2019, s.45). Dette ser ikke ut til å skje før senere i 

puberteten. 

Det er ikke vanskelig å legge merke til at barn i barneskolen opplever verden syklisk. De forholder seg 

ikke til tid sånn som voksner gjør som må alltid rekke å gjøre noe. Barn lever i øyeblikket. De begynner å 

få kronologisk bevissthet gradvis og sekvensielt etter at de har lært å skrive og lese. Da begynner 

prosessen med å huske rekkefølgen av ting som har skjedd til dem. De forstår at noen historier kommer 

fra noe som heter gamle dager og de begynner å lage sammenhenger mellom gamle dager og nåtid. Mot 

slutten av barndommen og begynnelsen av puberteten, når de begynner å forstå kausale forklaringer, 

forsterkes også deres opplevelse av lineærtid (Lindholm, 2021, s.78). Markus Lindholm knytter syklisk 

forståelse av tid sammen med fenomenologi og mening og lineærtidsforståelse sammen med rasjonalitet 

og kausalitet (Lindholm, 2021). Mening og rasjonalitet er sett som de to store kildene for menneskets 

kunnskap som vi veksler mellom hele tiden. Jeg skal belyse hvordan det kan jobbes med dette i 

pedagogikk i senere kapiteler. Videre skal jeg se nærmere på rasjonalitet som en begrep som har fått en 

ny betydning og kraft i moderne tid. 

 

 

Rasjonalitet og fornuft 

 

Før var rasjonalitet bare en av de mange evnene vår fornuft hadde. Spiritualitet, affektive og tradisjonelle 

handlinger hadde en legitim plass i vår fornuft og måten vi handlet på i verden. Nå er sånne 

handlingstyper ansett som en laverestående tankemåter i forhold til normen om formålsrasjonalitet som er 

rådende i samfunnet (Schafer, 2018).  

Denne høyerestående tankemåten forklarer nesten alt som mekaniske prosesser og den har som har splittet 

humaniora fra vitenskap. Dette skiftet i fokuset fra kunnskap som kommer gjennom det mytiske og 
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overtro til kunnskap som kommer gjennom individet og rasjonalitet har også bidratt til fremveksten av 

vitenskap i Europa. Skillet bærer med seg en splitt mellom jeg og verden og et skifte fra en syklisk 

meningsbærende forståelse av tid til en mer lineær tidsforståelse som skaper et mer deterministisk syn på 

livet (Lindholm, 2021). 

Vi kan nevne to viktige måter rasjonalitetsbasert kunnskapsutvikling har vært delt opp i; det ene er empiri 

og den andre er empiriløs teori. Den første ser på rasjonalitet som en sammenheng mellom ideer som 

kommer gjennom erfaring, gjennom systematiske observasjoner og undersøkelser. Den andre ser på 

rasjonalitet som en intellektuell intuisjon eller probabilitet, som kunnskap utledet av mer teoretisk hensyn 

(Schafer, 2018). 

Rasjonalitetsbegrepet ser i dag ut i til å ha blitt redusert til visse regler og normer; og fornuft ser ut til å 

har blitt redusert til en slags mentalt kalculus. Den moderne tids rasjonalitet har stort sett en formel og en 

instrumentell form,. Begge har å gjøre med matematisk prediksjon av alt som skal skje og med et 

normativt mål om effektiviseringen av samfunnet. Dette preger også skoler og måten vi underviser på 

som ser ut til å ha blitt redusert til en means-end prosess. Weber sier at vi kan kalle denne prosessen en 

prosess av avmystifisering av samfunnet (Schafer, 2018). 

Det er blitt åpenbart at vi vil ikke lengere tror på noe. Vi vil vite og få konkrete håndgripelig bevis på 

ting. Men å komme med konklusjoner ut fra premisser, argumentere og finne årsak og virkning for alt kan 

ikke alene skape kunnskap og forståelse. Når barn blir kjent med objekter i verden er det ikke bare deres 

individuelle opplevelse av objektet eller begrepets navn og form som må tas inn men også hva slags 

status objektet har i samfunnet for de voksne. Statusen til objektet er meningen som peker på hva objektet 

betyr i verden. Ifølge Jordan Peterson kan ikke meningen ekskluderes så lett fra verden som det moderne 

sinnet tror (Peterson, 1999). Han mener at vi er aldri objektive og vi lever i den irrasjonaliteten vi tror vi 

har forlatt hele tiden. Beviset han peker på er blant annet, det at vi har fortsatt idoler; vi følger fortsatt 

med på og lar oss lede av på fotballens superstjerner eller politikeren. Statusen til den personen etablerer 

allerede meningen den personen har i verden. Det er viktig å forklare at mening her er sterkt koblet til 

handling i verden og ikke med den objektive verden. I denne sammenhengen trenger vi mening for å vite 

hvordan vi skal handle og for å vite hva måten år handling i verden betyr for de andre (Ibid, 1999). Videre 

mener Lindholm at vi hele tiden forholder oss til meningsbærende ting, men at vi ikke ser dette så lett 

fordi vi lever i det hele tiden. Han mener at virkeligheten ikke er noe passivt men noe som møter sansene 

med umiddelbar mening (Lindholm, 2021, s83).  

Hvis vi tenker på musikk kan vi ikke redusere den til noter eller litteraturen til syntaks. Vi forstår ikke 

meningen av en tekst ut fra bokstavene alene, men gjennom en veldig kompleks prosess som vi ikke kan 
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helt forklare der bokstaver blir til ord, ord til tanker og til en gjentagelse av forfatterens indre. Dilthey 

definerer det å forstå med å erkjenne et indre ut fra ytre tegn (Kranich, 2004). Max van Mannen sier at 

mens vi leser en tekst vi går inn i en fenomenologisk prosess, fordi språk har en symbolsk karakter som 

ikke kan avgrenses til formell logikk. Det finnes et poetisk språk i verden som kommer tydelig fram og 

som bærer mening som vi ikke kan utrykke på rasjonelle måter (Mannen, 1996).  

Mennesket tror det har erstattet myten med vitenskap men samtidig lever vi fortsatt i en moralsk samfunn 

med tradisjoner som kommer nettopp fra mytene. Moralitet kan ikke verifiseres gjennom rasjonalitet og 

omvendt kan rasjonalitet ikke veilede oss moralsk i framtiden. Dette kan bety at selv om vi fortsetter å 

oppleve og leve i mening avviser vi den fordi vi ikke kan forklare den med intellektet (Peterson, 1999). 

Kanskje det er dette Amrine mener når han sier at vitenskapelige teorier og konsepter ser ut til å ha fått 

makten; ikke bare over ideen om kunnskap som skal beskrive og forklare verden, men mer som en ekte 

selvstyrte organisme (Amrine, 2019, s.84).  

Selv om vi har ikke forlatt den irrasjonelle verden har vi stoppet å reflektere over og utvikle den videre. 

Noen mener at dette kan lett kobles med miljøkrisen eller at dette står som en bekymringsfull premiss for 

utviklingen av teknologi som blir overalt til våre ubevisste verdisystemer (Peterson, 1999). 

Denne avmystifiseringen av samfunnet leder fokuset bort fra fenomenene elevene skal lære om og 

erstatter dem med mekaniske prosesser. Å hele tiden organisere kunnskap i forskjellige abstraksjoner kan 

bli demotiverende for elevene og svekke premissene for senere nysgjerrighet (Lindholm, 2021). Mange 

skoler ser ut til å ha mistet kontakten med virkeligheten som helhet og den pedagogiske evnen til å skape 

undring i og kultivere meningsbærende kunnskap for elevene. Det som går tapt, ifølge Weber, er selve 

verdien til livet (Schafer, 2018). 

For å gå inn en rasjonell og kausal tankemåte må vi redusere fenomenet eller objektet vi studerer til en 

mekanisk prosess gjennom å forklare den. Jeg har drøftet her oppe hvordan dette er en evne vi må lære 

oss og en viktig kilde for kunnskap. Det som kommer tydelig fram her er at “for å identifisere noe som en 

del av noe større må man allerede ha som underliggende premiss at delen inngår i en helhet» (Lindholm, 

2021, s.77). På denne måten kan man konkludere at kausalitetstenkning forutsetter at man har allerede en 

forståelse av helhet. I følgende kapittel skal denne tanken utfoldes videre ved å drøfte kort Rudolf 

Steiners sinnsfilosofi og hvordan prøver han å re-enchant verdenen, i Webers sine ord. 
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Steiners sinnsfilosofi 

 

Steinerpedagogiske ideer og metoder springer ut av Steiners sin kunnskapsteori; dette betyr hvordan man 

kan lære og hvordan man kan få kunnskap. I denne sammenhengen er det viktig å forstå på hvilke 

skuldrene steinerlærere sitter mens de fremfører etter disse metodene. 

Hvis vi tenker på hvordan hjernen er bygget opp så vet vi at det finnes et nettverk mellom celler i hjernen 

som sender elektriske impulser til hverandre. En forbindelse mellom to celler kalles for en synapse. Kort 

sagt oppstår forbindelsen  når to celler eller nevroner aktiveres samtidig mange ganger. Denne 

forbindelsen ligger bak all læring og utvikling i hjernen vår (Johannessen & Bakken, 2020). Vi vet at 

tanken som oppstår i hjernen, sammen med persepsjonen som utfolder seg gjennom sansene i møte med 

det ytre verden, skaper det vi kaller for informasjon og bevegelse i hjernen. Hvordan dette skjer har ikke 

vitenskapen et svar på, hvis ikke vi skal redusere alt til mekaniske prosesser.  

Steiner mener at å tenke er kunnskapens instrument. Når vi forsøker å vite hvordan kunnskap oppstår, det 

er klokt å begynne med hva det betyr å tenke istedenfor å begynne med hjernen, sinnet eller sansene 

(Amrine, 2019). Tanken skjer i hjernen, og er sett som den viktigste delen av kroppen, den komplekse 

mekanismen som vi bor i. 

Da kommer vi inn på epistemologi; denne grenen av filosofi tar seg av spørsmål om blant hvordan vi får 

kunnskap, inkludert analysen av tankeprosesser. Hvis vi skal velge et positivistisk perspektiv innenfor 

epistemologi så kan en oppleve verden som noe som eksisterer utenfor deg selv og som du opplever 

gjennom sansene dine. Dette tilhører en vitenskapelig tilnærming basert på empiri. Hvis vi velger et 

idealistisk perspektiv er opplevelsen noe vi konstruerer; subjektet konstruerer objektene i verden. Da kan 

subjektet forstå, analysere og fortolke verden hermeneutisk; samtidig kan subjektet også være kritisk til 

det som kan påvirke opplevelse av opplevelsen (Rawson, 2021). Her er vi kommet oss litt bort fra 

vitenskap eller empiri og nærmet oss litt mer en fenomenologisk tilnærming innenfor epistemologi. 

Steiner tar utgangspunkt i den idealistiske teorien og begynner med spørsmålet hva det betyr å tenke. Han 

bruker to axiomer som utgangspunkt. Det ene axiomet er at begrepene et individ kan skape med tanken er 

ikke hans. Konseptet av en trekant er identisk med konseptet av en trekant i alle menneskets tanker. Dette 

betyr at det finnes  en konseptuell enhet mellom mennesker, og dermed at det ikke finnes subjektive 

begreper. Det andre axiomet er at å tenke er noe som oppstår i vår bevissthet som noe selvforsynt og 

selvavhengig, noe objektivt. Tanken bare oppstår som en handling som trenger vår oppmerksomhet og 

samarbeid før den kan være vår tanke. Tanken er en handling som skjer og som ikke kan observeres mens 

det kjer; den må være der før vi legger merke til den (Amrine, 2019).   
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Utfra disse to axiomene kan vi skille mellom å tenke som handling og tanken som en skapning av 

handlingen. Steiner ser på tanken som oppstår i bevissthet som a priori subjekt-objekt distinksjonen. Først 

vises det en tanke og deretter begynner tankeprosessen som skaper konseptet av subjekt og objekt. Sagt 

på en annen måte unnfanger subjektet seg selv som subjekt som tenker. Denne prosessen skaper 

menneskets dualitet gjennom å skape subjektet som ser seg skilt av tanken han observerer på og begynner 

å sette begreper på (Ibid, 2019). 

Dette skillet mellom subjekt og objekt skjer gjennom persepsjon. Jeg oppfatter tanken ved å rette 

oppmerksomheten mot den, altså persepsjonens kunnskapsinstrument, og da skapes dualiteten. Når 

persepsjonen møter tanken blir fenomenene skapt. Steiner kaller dette for the Given eller det som er gitt. 

Det er fenomenenes verden, alt fra blomster til bilder biler, teorier, drømmer osv. Noen fenomener ser ut 

til å være mer flettet inn i hverandre enn andre. Etter at  jeg oppfatter tanken gjennom persepsjonen og 

tenkningsprosessen settes i gang, en intuisjon som kobler seg med persepsjonen skaper representasjoner 

av de objektene, konsepter og ideer om de objektene (Amrine, 2019). Sånn som å koble prikker. Dette er 

en beskrivelsen i slowmotion av en prosess som egentlig skjer veldig fort.  

Hvis småbarn hører en sterk lyd på gata for første gang betyr det kanskje ikke noe mer for dem, enn et 

fenomen i seg selv som de opplever med sansene. Men når litt etter det lille barnet ser en brannbil som 

kjører forbi dem, kobler hjernen deres lyden med bilen. Den koblingen skjer gjennom den intuisjonen 

som ble nevnt her oppe. Skjer dette flere ganger skaper hjernen koblingen mellom de to. Neste gang de 

hører lyden eller ser på brannbilen bærer den meningen med seg. Sånn begynner barn å skape konsepter. 

Denne prosessen fortsetter gjennom hele livet. Alle konseptene og ideene blir lagret i sinnet etter at 

persepsjonen retter oppmerksomheten andre steder (Ibid, 2019). 

Det er disse konseptuelt bestemte objektene som skaper verden vi lever i, ifølge Steiner. Da blir ideene og 

teoriene vi skaper alltid subjektive hvis vi følger tråden om hvordan de ble skapt. Det er persepsjonen som 

skapte den offentlige verden, og den er i seg selv subjektiv. Persepsjonen skaper dualiteten i møte med 

tanken som opprinnelig oppsto. Den legger til nyanser til tanken og skaper vår individualitet. Dette betyr 

at vår kognitiv aktivitet forutsetter en gitt verden (Ibid, 2019). Eller som Amrine sier I hans bok: “All 

knowledge is contingent on a participation in being, for which it accounts for because it continually 

presupposes it” (Amrine, 2019, s.186).  

Steiner mente at intuisjonen som skaper representasjoner tilhører en vis persepsjon eller et begrep som var 

koblet med en persepsjon fra før. Dette begrepet bærer med seg referansen til den gamle persepsjonen. 

Persepsjonen fra tidligere i denne konteksten peker på meningen til objektet, altså ikke hva objektet er 
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men hva det betyr i verden. I denne sammenhengen blir alle fenomenene meningsbærende der mennesker 

og dyr ikke kan bevege seg i verden uten (Lindholm, 2021).   

Som allerede nevnt i kapittelet om rasjonalitet og kausalitet, for å kunne skape en dualitet mellom subjekt 

og objekt må en helhet forutsettes før skillet skjer. Det er det Steiner kommer på når han sier at det også 

finnes en net Given, en helhet, som The Given og alt annet er en del av. Han mener at det må eksistere noe 

som er bare persepsjon, og som er a priori de konseptuelle determinasjonene som skaper vår verden selv 

om vi kan bare reflektere over den og ikke erfare den (Amrine, 2019). 

Vi vet ikke hvor tanken som oppstår kommer fra, før den skaper denne dualismen, men sånn som Steiner 

peker på ser kunnskapsprosessen ut til å være en dynamisk prosess. Hvis vi forutsetter en helhet eller en 

Kunnskap med stor K som inneholder alt i fortid, nåtid og framtid, må vi skille oss fra Kunnskap for å få 

kunnskap; vi må skille oss fra helheten for å få kunnskap om deler av helheten. Kunnskapen vi kan få er 

derfor en del av helheten som vi forutsetter at det finnes for at delene kunne komme fra. Samtidig er disse 

delene bare en gjenstand av et øyeblikk i en dynamisk prosess eller i bevisstheten. Kunnskapen vi får er 

derfor ikke ferdigbestemt men flytende og i stand til å evolvere. Da blir verden en dynamisk lek mellom 

kausalitet og mening. Det som ble fremlagt her som Steiners sin sinnsfilosofi er en metatanke som flere 

filosofer har jobbet med, blant annet Spinoza, Kant, Fichte, hver på sin egen måte (Ibid, 2019). Steiner 

kaller dette for «frihetens filosofi» som forutsetter at menneskesinnet er ikke bare en beholder av ideer, 

men mer en organ som oppfatter de gjemte lovene i naturen. 

 

 

Fenomenologi som metode i skolen  

 

Pedagogikk og barneoppdragelse er en moralsk og normativ aktivitet som ikke han skje uten 

fenomenologisk tilnærming. Vi kan ikke fullføre oppgaven som pedagoger uten en erfaringsbasert 

vitenskap. Vi kan snakke om moralitet og normer som to begreper knyttet til rasjonalitet, til rasjonell 

handling basert på verdier. Lærere hjelper barn å skille det gode fra det onde gjennom blant annet egen 

oppførsel, fortellinger om mennesker og natur, historiske handlinger osv. Dette er en normativ handling 

fordi vår kunnskap er basert på vår eller menneskets hensikt eller intensjon. Men rasjonalitet kan ikke gi 

normer uten hjelp av fenomenologisk undersøkelse (Mannen, 1996).  

Det er ved å komme i møte med fenomenene selv, som blir vårt studieobjekt i klasserommet, at vi 

fremfører kunnskap og videre handling blant elever. Studieobjektet plukker vi opp i klasserommet, i 



11 
 

verden og livet vårt, i oss selve der opplevelsen skjer. Hvor og hvordan vi selv er i verden har mye å si 

her; det kontekstuelle og kulturelle kan skape forskjellige meninger og verdier til fenomenene vi 

utforsker.  

Det normative aspektet i pedagogikken er sterkt koblet til vår forståelse av hvordan barnet foran oss 

opplever verden. Ifølge Langeveld er dette faktisk definisjonen av pedagogikk: å skille aktivt og 

kontinuerlig mellom det som er passende og det som ikke er passende i hvordan vi håndterer elever. Hvis 

vi følger denne tanken videre blir det umulig å redusere pedagogisk tenkning og handling til rasjonelle 

grunner. Lærere er ofte styrt av flyt og ikke av rasjonelle hensyn. Samtidig vet vi veldig lite om hva det 

betyr for et barn å lære noe. Vi bare ser og vet at det skjer (Mannen, 1996, s.13). 

Den fenomenologisk pedagogiske tankemåten snur seg mot barnet selv i dets kontekst her og nå og 

fokuserer seg på hvordan barnet forholder seg til verden, til andre elever, læreren og fagundervisning på 

daglig vis. Det pedagogiske møtet er alltid personlig. Det er rettet mot akkurat den konkrete personen 

foran deg og er åpent mot en usikker framtid (Mannen, 1996). 

Fenomenologi er en filosofisk tradisjon som refererer til de kvalitative eller fenomenale aspektene ved vår 

erfaring generelt, ifølge det store norske leksikon. Fenomenologi betyr «å skinne eller det som skinner 

mot oss gjennom sansene» (Lindholm, 2021, s.78). 

Steinerpedagogiske metoder springer ut av Steiners sin kunnskapsteori som jeg har drøftet kort over. Den 

fenomenologiske metoden som er brukt i steinerskolen utforsker to måter å oppleve verden på. Vi kan 

oppleve verden og dens fenomener gjennom sansene eller gjennom det kognitive når subjektet observerer 

sine egne tanker, reflekterer og skaper begreper som alle forstår. Disse to utforskende metoder kommer 

tydelig fram i fagfremføringen og undervisningsstrukturene som er brukt i steinerskoler.  

Gjennom den første måten å oppleve verden på blir verden noe gitt, som en gestalt uten mening og en 

helhet. Sansene våre skaper farger, former, lyd osv. og konfigurerer persepsjonen vår i en representasjon 

eller et objekt som er ladet med mening. Dette skjer veldig fort og det er en måte å få kunnskap på 

gjennom å oppleve objektet eller fenomenene som vi retter oppmerksomheten (Rawson, 2021). 

Den andre prosessen inkluderer refleksjon og kontemplasjon av objektet eller fenomenet. Dette innebærer 

et subjekt som kontemplerer objektet. I denne prosessen tolker subjektet gjennom tenkningsprosess det 

som persepsjonen har skapt. Dette skjer gjennom intuisjon som skaper begreper og ideer som gir mening 

og sammenheng til den empiriske men subjektive opplevelsen. Begrepene som blir skapt har en objektivt 

preg siden de er felles for alle (Rawson, 2021). 
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Dette er en fenomenologisk tilnærming som trenger en hermeneutisk tolkning men samtidig skaper rom 

for intuisjon eller et taus element. Handlingen å vite handler om deltagelse og derfor involverer en 

intuitivt måte å få ny kunnskap på (Rawson, 2021). Voksne har en trang til å sette begreper på fenomenet 

med en gang; vi kan si at tenkningsprosessen settes i gang med konsepter veldig fort i møte med 

persepsjonen. Barn er mer i stand til å takle noe fra det net Given, fordi de bruker persepsjonen mer en 

tenkning i møte med verden. De må lære seg å tenke. De lar fenomenene være læren. Lindholm mener at 

dette er en evne som alle menneskene har fått ved fødselen, det å erfare helhetlig og umiddelbar mening 

(Lindholm, 2021). 

Følelser får en viktig plass i Steiners sin teori. Det er følelsene og persepsjonen som skaper konsepter.  

Elevene bruker først intuisjon før de får faktakunnskap som er blitt etablert fra før, for eksempel hvordan 

jordskorpen er laget og hvordan den påvirker fjellet. Læring blir en dynamisk prosess, ikke en prosess 

basert bare på rasjonalitet eller kausalitet “dette er bygget sånn fordi..». Elevene blir deltagere i å skape 

kunnskap og mening i det de lærer om. Kunnskap blir til i en dynamisk læreprosess. Læring blir ikke en 

kausal prosess men en kontinuerlig flytt, kunnskap er en prosess og ikke et resultat (Lindholm, 2021). 

Det finnes et poetisk språk i verden som vi kan sanse som er meningsbærende og som ikke kan forklares 

rasjonelt. Dette kan være beskrevet som den fenomenologiske siden av hvordan vi utfolder oss i verden. 

Omvendt kan vi kan vekke og bygge på dette poetiske språket i klasserommet med elevene gjennom å 

jobbe fenomenologisk i fremføringen av kunnskap (Mannen, 1996). Dette skal jeg se nærmere på i 

følgende kapittel. 

Heidegger mener at det poetiske språket som finnes i kunst er avgjørende i vårt forsøk på å jobbe 

fenomenologisk. Han mener at vi blir kjent med sannhet og væren gjennom det. Den poetiske siden av 

kunst eller litteratur formidler ikke bare ting; det lar også noe bli hørt og sett eller poengterer mot noe som 

ikke finnes i ordene selve. Mening har dette aspektet i seg som gjør at noe blir forstått. Denne poetiske 

dimensjonen er viktig i fenomenologisk undersøkelse. Den bidrar til å løfte fram en spesiell kvalitet av 

kognitive og ikke-kognitive meningsbærende dimensjoner i fenomenologiske tekster (Ibid, 1996). 

Nysgjerrighet berør på det at man befinner seg i noe man forstår samtidig som man vet at det finnes noe 

utenfor det som man ikke vet om. Å se et problem betyr at oppmerksomheten har satt fingeren på noe som 

er taust. Nysgjerrighet viser at man vet mer enn man kan gjør rede for. Å undervise barn på en måte der 

du fremstår som en som kan alt; fra et ståsted der alle spørsmål har et fasitsvar skaper ikke nysgjerrighet i 

elevene. Hvis elevene opplever at det er noe mer som skjuler seg bak ordene blir de mer interesserte. Den 

eksplisitte siden av fremføringen i klasserommet kan skape en eksistensiell desorientering, ifølge 
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Lindholm (Lindholm, 2021). Skolen trenger den implisitte eller den tause kunnskapen for å skape 

nysgjerrighet, undring og en dypere læring. 

Max van Mannen sier at kvaliteten til rasjonelle argumenter og fakta vitenskap er faktisk underordnet til 

den fenomenologiske intensjonen av å vise noe til noen (Mannen, 1996). Og for dette spiller poetisk språk 

en viktig rolle. Videre skal jeg drøfte ut hvordan, hvis mulig, fenomenologi og rasjonalitet forenes i 7. 

trinn med fokus på Geologi og Historie. 

 

 

Foreningen av fenomenologi med rasjonalitet i 7. trinn 
 

Historie 
 

Utgangspunktet for all undervisning på steinerskolen er at barn får kunnskap gjennom en gradvis, 

individuell og dynamisk bevisthetsprosess som engasjerer viljen, følelsen og tanken til barnet. Læreren 

skal ikke gi svarene til elevene, men la dem oppdage dem gjennom en fenomenologisk prosess som 

involverer både kropp og sinn. Helhetsprinsippet har stor betydning i steinerskolen. Dette jobbes med på 

tvers av fag for å skape mindre fragmentert læring og for å gi elevene opplevelsen av at ting henger 

sammen. Læreren kan veksle fra helhet til del i historieundervisningen ved å dra linjer fra geografifaget i 

historiefaget, å pendle fra det globale til det lokale, fra det sosiale til det individuelle, fra de fattige til de 

rike i samfunnet, fra fortid til nåtid og tilbake i en rytmisk bevegelse.  

Det ser ikke ut til å være tilfeldig at elevene i steinerskolen rund 12 års alderen jobber med Romerriket i 

historiefaget. Da elevene befinner seg ved porten til puberteten er det et vendepunkt i barnas utvikling 

både fysisk og mentalt; barna begynner å bevege seg mot intellektet og mot det objektive. Steiner 

beskriver utviklingen av mennesket i tid. Dette skjer med utgangspunkt i en høyerestående syklisk tid, 

som for eksempel de gamle kulturene, og beveger seg til en jordisk tid som er karakterisert av rasjonell 

bevissthet og individualisme (Barkved, 2018).  

Etter at elevene har jobbet med de gamle kulturene som gamle- Persia, India, Egypt og Mesopotamia er 

Middelalderen og Romerriket de sentrale temaene i historieundervisning på 7. trinnet. De gamle kulturene 

ble presentert og jobbet med i klassen gjennom en mer syklisk forståelse av tid. Myter og legender fortsatt 

spilte en stor rolle i denne tilnærmingen til historiefaget. Fortellinger som kultiverte elevenes fantasi og 
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engasjerte dem følelsesmessig og moralsk var sentrale fremt til og med 6. trinn. I denne perioden var 

historisk sammenheng skapt ved bruk av enkelte analogier med nåtiden. Samtidig med at elevene 

begynner å tenke mer kausalt og lineært så beveger historieundervisning seg gjennom middelalderen og 

Romerriket mot vestlige sivilisasjoner og kulturer nærmere vår tid. Her ser vi en økning i 

lineartidsforståelse og historisk årsakssammenheng (Lindholm, 2021).  

Romerriket er ganske godt dokumentert gjennom arkeologi, kunst og tekst. Derfor står de historiske 

prosessene barna lærer om på dette trinnet i et mer tydelig forhold til hverandre. Elevene skal fortsette å 

bygge på evnen til å rasjonalisere som er noe de må lære seg for å fungere i samfunnet. Dette har blitt 

diskutert i tidligere kapiteler. Å jobbe med årsak og virkningsprinsipper er kjernen på 7.trinn. Rasjonalitet 

og kausalitet i historiefaget skaper en bevissthet om tid i elevene, om forandring og kronologi og om 

historisk bevis. Formålet med å jobbe bevisst med kausalitet er at dette skal gradvis utvikle seg til kritisk 

og selvstendig tenkning senere i puberteten (Lindholm, 2016). 

 Over foreslår jeg at elevenes utvikling også kan sees som en speiling av kulturhistorie eller i 

bevissthetssituasjoner. Noen mener at elevene kan sammenlignes med romerne på dette trinnet fordi noen 

symptomer fra den historiske tiden kjennetegne mye av det som skjer i barnas kropp ved 12 års alder 

(Steinerskoleforbundet, 2016). Dette kan være en kreativ antropologisk fantasistruktur å gå inn i 

klasserommet med. Prepuberteten er preget av impulsivitet og det er ikke sjelden at elever begynner å 

skape utfordringer gjennom brudd på klassens og skolens regler. Barn kan en dag virke veldig fornuftige 

og balanserte og neste dagen være ekstremt impulsive og følsomme. Kanskje hvis vi tenker på Nero eller 

andre impulsive ledere fra Romerriket kan vi se en personifisering av disse egenskapene. Hvis vi tenker 

på den romerske legionens disiplin, konsekvens og matematisk strategi blir det et helt annet bilde, kanskje 

det er et bilde elevene har behov for i denne turbulente perioden. Fremstilling av faginnholdet og 

metodene brukt i fremføring av kunnskap i steinerskole ser på en side ut til å prøve å støtte behovet barna 

har for å føle seg trygge i sin kropp og samtidig på den andre siden ser det ut til å prøve å støtte de nye 

evnene elevene skal bygge på i deres utviklingsfase.  

Hvis vi kommer tilbake til hvordan fenomenologi og rasjonalitet operasjonaliseres i historiefaget på 7. 

trinn, så må vi forklare at selv om kausalitet og årsakssammenheng har stor betydning i historiefaget, så 

blir det umulig å støtte seg bare på dette i undervisningen. Selv om det finnes mye fakta om Romerriket, 

eller hvilken som helst annen historisk fortelling, er historiske sammenhenger vanskelige å forstås 

kausalt. Når det handler om mennesker blir det rett og slett mer komplisert enn når læreren skal undervise 

i geologi eller om mekaniske prosesser. Men selv i historien er man også ute etter kausale sammenhenger 

siden fenomenene oppsto i rekkefølge og de forårsaker noe annet. Vi kan si at 

årsakssammenhengsprinsippet i historie blir mer enn sannsynligsammenheng. Årsaksforklaringer i 
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historiefaget handler mer om grunnleggende spørsmål og handlingsmotiver enn om historisk bevis 

(Kvande & Naastad, 2020). 

Historiefaget forutsetter en lineær og kronologisk tidsforståelse, altså en fortid, nåtid og fremtid. Den 

kronologiske strukturen i faget skaper en lineær oppfatning av at historien drives framover mot et stadig 

bedre samfunn. Dette er sterk knyttet til rasjonalitet og rasjonaliserings prosessen elevene skal gå 

gjennom. Selv om det er viktig å gå gjennom alle Romerrikets perioder for oversiktlig kunnskap så jobber 

egentlig historiefaget med symptomatologi eller det som stråler ut av historien eller av disse periodene. 

Med andre ord jobber barna med tendenser som har vært vesentlige i Romerriket og som ligger bak den 

Europeiske sivilisasjonen. Her kommer fenomenologi tilnærmingen til hjelp i undervisningen og dette er 

støttet av studier som peker på behovet til en slik tilnærming til faget. Mange mener, blant annet elever, at 

kronologisk struktur gjør historien meningsløs for elever og svekker motivasjonen for historie faget. Blant 

årsakene som nevnes er at elevenes historiske identitet og erfaring er ikke tatt inn i prosessen samtidig 

som det er akkurat dette som gjør faget relevant for elevene (Kvande & Naastad, 2020, s.190). Utfra dette 

kan det konkluderes at å støtte seg veldig mye kausalitet og linearitet for historiefremstilling på 7. trinn er 

ikke nok for å skape interesse, engasjement, og læring i faget. 

Elevene har behov for å gå i en prosess som engasjere dem mer aktivt i undervisningen. De vil ikke bare 

lytte til fortellinger om historiske hendelser og personligheter fra Romertiden. De vil  også gjenskape og 

rekonstruere disse historiene i nåtid gjennom deres egne opplevelser, egenskaper, og kanskje gjennom 

praktisk arbeid. Å sette dagens situasjon i sammenheng med hva romerne spiste, hva slags yrker de 

hadde, hvordan de var kledd på, hvordan barn hadde det på skolen, hva var fordelingene av sosiale klasser 

osv., kan vekke elevenes interesse for et historie som ikke er så fjernt fra deres virkelighet. Dette grepet 

kan gi elevene en opplevelse av å skrive historien på nytt (Kvande & Naastad, 2020, s.112). Å oppfatte 

romernes måte å være og tenke på kan sette spor i elevenes kropp og persepsjon, og det kan skape en 

høyere bevissthet om deres egen plass i historien. Denne oppfattelsen kan også oppnås gjennom mer 

praktiske arbeidsoppgaver som for eksempel å sette i gang en rettsak basert på romersk lov, å tegne 

akvedukter eller tegne portretter av romerske skulpturer (Bingham, 2009). Fordypning av faget gjennom 

praktisk og kunstnerisk arbeid kan også gi elevene rom for mestring, en pause for hvile, eller gi rom for å 

utrykke individualitet (Steiner, 2001).  

Å dra linjer fra nåtid til fortid på denne måten tilhører til en fenomenologisk metode. Formålet er å skape 

bevissthet i elevene om den kulturelle konteksten da og nå, og i denne prosessen forbinde seg med verden 

og seg selv på tvers av tid. I steinerskolens læreplan står det at en sånn tilnærming også kan gjøre elevene 

nysgjerrige på samfunnet de lever i; det kan stimulere dem til å bli deltakere i og ikke bare tilskuere til 

historien og dagens samfunn (Steinerskoleforbundet, 2020). Denne tanken sender oss tilbake til ideen om 
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at skolen også har et moralsk mandat som ikke kan forklares av eller finne mye støtte i et 

superrasjonalisert samfunn. Dette ble drøftet ut mer i kapitelene om fenomenologi og rasjonalitet. 

Et annet eksempel på hvordan det kan jobbes fenomenologisk med Romerriket er å trene elevene på å 

stille spørsmål ved kunnskapen som de blir presentert. Veiledet av læreren skal elevene reflektere over 

hvorfor Romerriket ble bygget, hvordan riket beholdt makten og ekspanderte og hvorfor imperiet til slutt 

falt? Hva var keiserens rolle og hvorfor likte folket morderiske tyranner som Nero? (Kovacs, 2017). 

Målet med dette er  å oppmuntre elevene til å (re)konstruere historien med dagens blikk. Hvis vi tenker på 

filosofien bak undervisningsmetoden blir det ikke en så stor forskjell mellom kunnskap og erkjennelse. 

Hvorfor spørsmål har også rollen med å øve elevenes evne til å se historiske årsakssammenhenger og til å 

øve på den sannsynligsammenheng som ble nevnt tidligere (Kvande & Naastad, 2020). Var det indre 

maktkamper eller var det fremmede folkeslag som presset på utenfra som ledet til Romerrikets fall ? Var 

det menneskene eller strukturens forhold som dro forandring etter seg?  

Det er flere måter rasjonalitet blir flettet inn med fenomenologi i historiefaget på dette trinnet. Det ble 

allerede nevnt at rasjonalitet, sett som lineær tidsforståelse, kultiverer elevenes kronologisk bevissthet på. 

Siden kausalitet er en ny evne elevene må øve på kan arbeidet med rasjonalitet i historiefaget bli ansett 

som akkurat det. Elevene skal bruke evnen til å rasjonalisere ved å prøve å analysere kausalt historiske 

hendelser. I denne prosessen skal de komme frem til at historiske hendelser ikke lar seg forklare helt ut 

gjennom rasjonalitet (Steiner, 2019).  Denne kan bli sett som en Sokratisk metode veiledet av læreren der 

elevene skal ikke bare øve seg på å tenke kausalt men også gjøres bevisst på hva kausalitet og rasjonalitet 

impliserer.  

Dette reflekterer ikke bare Steiner sinnsfilosofi, men også elevenes utfordringer i 12 års alderen. De er 

enda ikke klare til å finne en god balanse mellom emosjonelle impulser som kommer fra amigdala med 

planlegging og kontroll som kommer fra frontal lappen. Å bli beviste- og å øve på at det ikke er så lett å 

redusere en hendelse til en årsak og samtidig og ikke minst at det å handle får konsekvenser for mange, er 

åpenbart noe alle barn i prepubertet kan få nytte av. Selv om de ikke klarer å fullføre oppgaven enda har 

barn i denne alderen evnen til å se i etterkant hvordan de skulle ha oppført seg eller handlet i en situasjon 

(Lindholm, 2021). Utholdenhet og konsekvens er noe de fortsatt må lære seg og øve på i denne alderen 

(Steinerskoleforbundet, 2020). 

Kontrafaktiske spørsmål kan også bli sett som en del av den fenomenologiske metoden der barn lærer om 

konsekvenser av historiske hendelser. Gjennom å sette seg i konteksten kan de spørre seg om  «Hva 

hadde skjedd hvis ikke Spartacus og slavenes hadde laget opprør?» for å finne ut at det finnes flere 

alternativer til handlinger og beslutninger som ble tatt i fortiden. Denne refleksjonen kan kultivere en 
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dypere forståelse av handlingens betydning eller mangel på betydning, og igjen at det elevene gjør eller 

ikke gjør i livet spiller en rolle i verden (Steinerskoleforbundet, 2021). Dette forstyrrer ikke bare elevenes 

trang i denne alderen til å se ting svart-hvit, men det tilrettelegger også for å overføre betydning fra fortid 

til nåtid: «Hvem kan være Spartacus og slavene i dag?» (Kvande & Naastad, 2020, s.189). Svaret elever 

fra 7.trinn kan gi til dette kan være å peke på en elev eller en gruppe på skolen; på et senere trinn blir 

kanskje svaret mer omfattende. Det som er viktig er at elevene forstår at det finnes en mening og 

betydning bak handlingen som kan overføres til andre handlinger akkurat som i algebraisk tenkning. 

Denne måten å fremføre historiefaget på, som en handling med dynamiske grenser som utformes og 

forandres mens vi snakker, åpner et historisk rom som transcenderer tid. Steiner mente dette legger 

grunnlag for senere refleksjon over egen identitet og engasjement i verden (Steiner, 2001).    

Vi kan konkludere med at rasjonalitet og fenomenologi støtter hverandre gjensidig for å skape 

meningsfullt undervisning for elever i historiefaget på 7. trinn. Rasjonalitet er noe elevene bevisst skal  

øve på og bevisstgjøres om, mens fenomenologi kommer til hjelp ved å fordype dette prosjektet.  

Det er mye positivt som kan løftes opp med denne metoden, men hvilke typer utfordringer forutsetter den 

fenomenologiske prosessen i historiefaget? 

Det blir åpenbart at mangfoldighet i temaer og fremstilling i undervisningen blir en del av denne metoden. 

Samtidig har Romerriket- og middelalderhistorien fra 7.trinn et spenn på 2000 år. Romerriket inneholder 

omfattende stoff som er ansett som viktig for å forstå hvordan Europeisk sivilisasjon har utviklet seg. Det 

er læreren som skal velge hvilke hendelser, personligheter, bilder og fakta som det skal legges vekt på i 

undervisningen. 

Som tidligere nevnt er historiske hendelser først og fremst meningsbærende; deretter kan hendelser 

forstås som subjekter for kausalitet for at elevene skal finne dem relevante. Læreren har derfor en viktig 

oppgave i denne bevisstgjøringsprosessen; læreren må velge stoff og eksempler som elevene kan koble 

seg på fra deres egen livssituasjon, veilede elevene i prosessen med å skrive historien på nytt og koble 

den til nåtid. Hvordan kan læreren finne en riktig balanse mellom fakta og mening, mellom det objektive 

og det subjektive? 

Læreren skal veilede oppmerksomheten til elevene. Dette kan læreren gjøre gjennom å velge fortellinger, 

hvordan de fortelles og hvilke spørsmål som skal stilles i klasserommet. Romerne var kjent blant annet 

for å ha hatt tyranniske og maktdrevet ledere som fostret vold som kultur. Samtidig var de også kjent for å 

være kompetente og begavede administratorer (Bingham, 2009). Skal læreren ta for seg to «gode» og to 

«onde» ledere og deres viktige hendelser? Skal læreren ha mer blikk på reformer som skjedde under 
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ledernes regime? Skal det fremheves den teknologiske utviklingen og disiplinen til romerne eller den 

politiske spenningen mellom autoriteter og hverdagsdramaet blant vanlige folk? Skal Romerriket bli 

fremstilt mer som satire eller tragedie eller en komedie for elevene? Eller skal læreren gi elevene små 

blikk fra alt dette og se hva de kobler seg på og dra fokuset i den retningen? Får man da gjort alt det man 

skulle når undervisningen blir så flytende? Kanskje? Kanskje ikke? Det finnes ikke noe fasitsvar på 

hvordan læreren kan finne den riktige balansen eller om denne oppskriften fungerer for alle klassene 

(Kvande & Naastad, 2020). 

Uansett hvilken metode som blir brukt i historieundervisning så vil det alltid være en krevende 

hermeneutisk oppgave for læreren. I tillegg blir oppgaven med å undervise historie til barn som ble født i 

vår teknologiske tid mer og mer utfordrende, mens behovet for å skrive- og å se på historie med nye øyne 

mer og mer synlig (Kvande & Naastad, 2020, s.192). 

Til slutt vil jeg komme tilbake til perspektivet på rasjonalitet som effektivisering av samfunnet. En 

fullstendig rasjonalisering av historiefaget kan også tenkes som en oppløfting av Vestlige kultur. 

Utvikling av Vesten er stort sett assosiert med effektivisering av samfunnet, teknologisk utvikling, 

økonomisk vekst og demokrati, aspekter som andre samfunn kan strekke seg etter gjennom å se på vår 

modell. Til dette blir det viktig å understreke at historiefagundervisning i steinerskoler ikke kan unngå å 

løfte opp Vestens utvikling siden den skrevne historien er dominert av Eurosentrisme (Barkved, 2018). I 

tillegg er historiefaget og måten det skal fremføres på i skoler blitt veldig utfordret ikke bare på grunn av 

den super teknologiserte samfunnet vi lever i og som ser så fjernt ut fra vår fortid, men også på grunn av 

globalisering og det multikulturelle samfunnet vi lever i og som finnes i et klasserom.  

Steiner hadde en tanke rundt 1900 tallet at det er viktigere for barn å sosialiseres enn å spesialiseres. Hvis 

vi skal overføre denne tanken til historiefaget så kan vi si at det kan være viktigere for elever å forstå 

betydningen av en historisk handling eller person enn rekkefølgen av fakta. Selvfølgelig hjelper fakta, 

men sammenhengen mellom fakta skjer ikke uten betydning. Det er dette som hjelper barn å finne seg til 

rette i seg selv når de går ut i verden og i arbeidslivet. Han mente også at et individ bedre utøver yrket sitt 

hvis hun eller han har lært seg også om det motsatte av det hun eller han jobber med (Steiner, 2011). 

Sånne tanker kan finne et ekko i dag hvis vi tenker på det at historielæreren også har ansvaret for å lære 

elever å støtte opp om verdier som likestilling, ytringsfrihet og demokrati, verdier som er sett som 

progresjon for samfunnet; samtidig blir det veldig viktig å også lære elevene å være kritiske mot dem 

(Kvande & Naastad, 2020). 
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Geologi 
 

I matematikk, som i moralsk praksis, må teorien bli integrert i et helhetlig system for å kunne forstås. 

Kunnskapen til teorien ligger i vår evne til å bruke den ellers den blir bare en teori. Når vi observerer 

fenomener i naturen integrerer vi også dem for å få mening eller sammenheng, eller for å bygge videre 

konsepter og teorier. Når vi analyserer enhetens deler mister vi kompleksiteten og vår oppfatning av 

meningen. Dette er ganske vanlig. For eksempel når vi flytter oppmerksomheten fra et fjellandskap som 

ligger foran oss til en elv som kommer ut av skogen fra foten til fjellet så forsvinner landskapet fra 

horisonten vår. Når vi flytter oppmerksomheten tilbake til helheten så kan landskapet få en ny kvalitet. 

Når barn lærer på skolen at fjellet er blitt til gjennom plater i jordskorpen som ble presset sammen og 

reiste seg kan fjellturen få en annen mening for dem. Dette kaller Polanyi for taus re-integrering. Dette er 

en prosess som består av dekonstruksjon og rekonstruksjon. Den kan ses som en metafor på hvordan 

menneskets bevissthet utvikler seg hele tiden gjennom å veksle mellom mening og rasjonalitet (Polanyi, 

1966). 

I forrige kapitel, ble det diskutert hvordan historiefaget jobber med symptomatologi og meningsbærende 

hendelser som skinner opp fra fortiden og som ikke lett lar seg forklart ved hjelp av rasjonalitet og 

kausalitet. I geologifaget møter vi det motsatte. Her jobbes det med fenomener som ikke kan forklares 

uten rasjonalitet og kausalitet samtidig som elevenes kapasitet til å lære i denne utviklingsfasen åpner 

dem opp for større kognitive abstraksjoner. I 7. trinn er det første gang elevene skal undervises i geologi 

og fysikk . I disse fagene skal de lære at det finnes en sammenheng mellom fenomener som er matematisk 

definert. Årsak og virkning kommer tydelig fram i geologifaget på 7.trinn der en prosess er en konsekvens 

av en annen prosess. Geologi kan komme med forklaringer på hvordan og hvorfor landskapet er blitt 

formet slik (Steinerskoleforbundet, 2021). Samtidig betyr ikke geologi noe som helst hvis ikke vi knytter 

det an til landskapet, til elevenes livssituasjon og opplevelser.  

Hvis vi skal zoome inn på hvordan kausalitet og rasjonalitet blir operasjonalisert i geologiundervisningen  

er det viktig å lage en distinksjon mellom kunnskap og vitenskap. Elever i 12 års alderen er ikke klare for 

vitenskap. De veksler mye mellom å støtte seg på det limbiske systemet og frontal lappen. Dette 

innebærer blant annet, at elevene begynner å bevege seg fra det subjektive til det objektive; de blir klare 

for å lage større sammenhenger, sette regler på prosesser i lys av prinsippet om årsak og virkning 

(Lindholm, 2021). De er i en fase hvor de skal øve på disse nye evnene. Kunnskap handler om fakta som 

er dels empirisk og dels konseptuelt. Dette er viktig å få etablerert i elevene mens de er i prepuberteten 

med tanke på hjernens utvikling. Vitenskap er bygget på veldig mye kunnskap og det som kalles for 

udiskutable fakta. Men fakta på den andre siden er ikke basert på en vitenskapelig måte å tenke på, fakta 
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kan være kontekstualisert uten å gå i en vitenskapelig analyse. Likevel kan læreren tenke på geologifaget 

som inngangsporten til all vitenskap hvis man tenker på grunnstoffer og universets tilblivelse (Lindholm, 

2018). Barn i 12 års alderen utvikler ferdig den delen av hjernen som er ansvarlig for hukommelse. Denne 

delen bidrar til at elever har en utrolig stor kapasitet til å ta til seg faktakunnskap i seg gjennom hele 

mellomtrinnet (Lindholm, 2021). 

Lindholm mener at barn på mellomtrinn ikke trenger en sterk grunn for å lære seg fakta. De trenger ikke å 

lage noe særlig sammenhenger, altså rasjonalisere mellom fakta de kan lære, fordi de blir lett opptatte av 

ting bare fordi det er gøy, rart eller fordi de blir fort inspirert av andre. Han mener at det som elever ser ut 

til å trenge for å sette dette i gang er interesse, stimulasjon og øving. For å kunne forstå sammenhenger, 

som er kjernen for 7.trinn, så må elevene kunne det de lager sammenhenger mellom fra før. Lindholm 

mener at den som vet mye lurer på mye. Det er nettopp interesse i læring som skal være skolens mandat 

generelt, og  ikke bare i naturfag eller geologi. For nysgjerrige elever blir internett en velsignelse; for 

elever som ikke kultiverer interesser kan internett bli en jungel (Ibid, 2021). 

Ut fra det som ble skrevet her oppe kan vi konkludere med at det finnes et viktig premiss for det å lære 

elever sammenhenger og fakta i geologifaget. Om elevene har interesser og kommer med solide 

faktakunnskap i undervisningen fra før vil det bidra til videre nysgjerrighet og læring for livet. (Lindholm, 

2018). Interesser kan være alt fra å like å samle steiner eller skjell til  å like å lese om vulkaner, gå på 

fjelltur eller å like å utforske bekker osv.  

Når elevenes interesser tas på alvor, stimuleres og veiledes mot faget kan dette skape nysgjerrighet. 

Lindholm mener at nysgjerrighet tilhører rasjonaliteten og forutsetter en a priori interesse. Han hevder at 

selv om nysgjerrighet generelt er ansett som verdifullt i læring og kunnskap så finnes det likevel veldig få 

pedagogisk verktøy for å fremme dette i skolen (Ibid, 2018). 

Det som ble drøftet her oppe er støttet av en studie fra 2004. I denne studien ble det undersøkt hvorfor 

naturfag sjelden sjeldent blir en kilde til inspirasjon for elevene. Utfra diskusjoner med tidligere elever ble 

det konkludert med at lærerne må begynne med konkrete koblinger til mennesker og steder for at faget 

kan gi mening for elevene. Dette innebærer for geologi at det overføres til elevenes hverdagsliv og 

erfaringer. Dette impliserer en deltagelse av eleven fra dens ståsted (Østegaard, Dahlin & Hugo, 

2008,s.101). I dette studiet ble det også konkludert med at det er viktig at fag som geologi fremføres ved å 

ta utgangspunkt i elevenes kapasitet til å forstå og å lage sammenhenger, med andre ord må 

undervisningen ta hensyn til elevenes kognisjon og utviklingsfase (Østegaard, Dahlin & Hugo, 2008).  

Selv om elevene er i slutten av barndommen og er klare for mer struktur- og forstands tenkning kommer 

det tydelig fram i skolesituasjoner og i studier at elever blir trøtte og demotiverte av undervisningen hvis 
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læreren går rett på abstraksjoner i naturfag. Å begynne geologiundervisning rett med å dele bergartene i 

metamorfe, sedimentære og vulkanske og gå rett på definisjoner kommer til loss for elevene og lærere. 

Her kommer vi tilbake til det meningsbærende, det helhetlige prinsippet som er sentral i 

steinerpedagogikken undervisningsmetoder (Steinerskoleforbundet, 2021).  

Det er ikke bare faktakunnskap som kan gjøre geologifaget relevant for elevene. Det kan også byggingen 

av ny kunnskap på gammel kunnskap, ikke minst er måten man gjør det på viktig. Geologiundervisning er 

sterkt koblet med undervisningen i geografiundervisning på 7.trinn. Geologi faget skal vise elevene hva 

som finnes under overflaten mens de tar overflaten som utgangspunkt. Overflaten har de lært mye om fra 

før. De har hatt zoologi i 5. klasse og botanikk i 6. klasse. Geografifaget fra 7.trinn kobler sammen 

planteriket og dyreriket fra forrige trinn i sone-geografiundervisning. Den påfølgende undervisningen  i 

geologi skulle vise elevene veien fra overflaten til dybden (Steiner, 2019).  

 Når det gjelder hvordan det undervises på så kan levende, korte historier som inkluderer mennesker, dyr, 

planter og steder der elever kan bidra til med deres egne erfaringer være veien å gå på. Geologi tilhører 

det døde i naturen og å knytte det til det levende som elevene skjenner godt fra før skaper bruer mellom 

det abstrakte og det sanselige. (Steiner, 2011). I tillegg skaper dette også muligheten til å øve på gammel 

kunnskap og å jobbe på tvers av fag i geologi og geografi, fysikk og historie . 

Geologifaget blir avgjørende i prosessen med å vise elevene hvordan alle disse økologiske systemer 

henger sammen på jorden. En tematiseringen av jorden som helhet bli derfor veldig fremtredende i 

steinerskolens måte å fremføre faget på (Steinerskoleforbundet, 2021). 

Hvis vi spør oss om hvordan overgangen fra den subjektive verden til den objektive verden skjer kommer 

vi inn på rollen som fenomenologi kan ha i denne prosessen. Når elevene skal bevege seg fra det private 

og følelsen til tanker og allmennkunnskap kan en fenomenologisk tilnærming i geologifaget støtte 

elevenes utviklingsprosess. Fenomenologi er inkludert som metode i undervisningen på steinerskolen og 

samtidig i fenomenet som elevene skal lære om. Denne empirisk fenomenologiske metoden appellerer 

primært til elevenes sanser, opplevelser og deres intuisjon på vei til de konseptuelle vitenskapelige 

begrepene (Steinerskoleforbundet, 2016). 

En empirisk fenomenologisk tilnærming til for eksempel landskapsformasjoner i geologiundervisning 

innebærer å begynne med elevenes personlig kunnskap og erfaring om med for eksempel elver eller fjell. 

For å generere begrepsdanning kan undervisningen gå ut fra felles samtale og refleksjon i klasserommet 

eller ute i naturen. Fokuset i en slik tilnærming er rettet mot hvordan kunnskap og forståelse utvikler seg 

der oppmerksomheten er drevet innenfra mer enn som instruks som kommer utenfra. Her kommer vi 

tilbake til den Sokratiske metoden som ble nevnt i historiekapittelet der læreren hjelper eleven til å utvikle 
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en individuell forståelse gjennom å stille spørsmål som har en spesifikk intensjon bak seg. Dette 

innebærer også at det er viktig hva læreren velger å bruke som eksempler og spørsmål. Videre er det 

viktig at elevene blir møtt på en fenomenologisk måte med nye øyne hver dag (Østegaard, Dahlin & 

Hugo, 2008).   

De store emnene i geologifaget for 7. trinn er synlige geologiske fenomener mens de store temaene for 

undervisningen er geomorfologi og forvitring. Som tidligere nevnt skal elevene begynne å bli kjent med 

geologi faget fra det de observerer i naturen, fra landskapet og det meningsbærende. Elevene har sikkert 

sett hvordan elver vandrer nedover fjellet i daler med store eller mindre steinblokker og noen har allerede 

oppdaget at været påvirker bekker og elver (Steinerskoleforbundet, 2021). Detaljerte beskrivelser av hva 

som finnes og formes under vanen og hvordan elver komme seg ned til havet får barna til å lytte etter og 

bidra til fortellingen med ting de selv har opplevd eller lagt merke til. På denne måten kan de lære 

hvordan elver former landskapet i den lokale geografien og kan introdusere for dem de sedimentære 

bergarter mens elevene blir deltagere i læringsprosessen. 

Praktiske erfaringer kan også bidra til å skape interesse og å feste faginnhold i elevenes forstand.  For 

eksempel ved å besøke et delta i nærheten for å utforske sedimenter eller gi elevene en oppgave der de 

skal fylle et glass vann fra flomvannet i en bekk og la den stå over natt og utforske grumset av leire og 

sand som er sunket til bunns over natten ( Frøyland & Hurum, 2007, s.36). Elevene kan gå lang kysten for 

å se hvordan berget har blitt formet av vind og bølger. Steiner mener at fjellet kan være utgangspunktet 

for å introdusere jordkonfigurasjonen der læreren sammen med elevene utforsker forskjellen mellom den 

nederste og øverste delen av fjellet er. Under overflaten finner elevene ut at det som har bestemt 

bosetning er kull og malm (Steiner, 2011). Dette betyr at mens elevene lærer om geologi lærer de også om 

vegetasjon på et vertikal plan ved å skille mellom det som vokser på en dal med det som vokser høyere 

opp. Læreren kan introdusere geologiske fenomener ved å ta utgangspunkt i klassesamtaler der elevene 

bidrar med observasjoner om hvordan mennesker lever på fjellet og hvordan de lever i en dal. For 

eksempel kan de reflektere over hvilke kvaliteter som er tilstede i områder der vi dyrker grønnsaker eller 

poteter osv. (Ibid, 2011).  

En vei å gå i mineralogi er å ta jordsmonnet og fjellet s som utgangspunkt. Elevene kan knytte det døde 

fra geologien til det levende som elevene kjenner fra før, de kan koble sammen det det abstrakte og det 

sanselige. (Steiner, 2011). Hvis vi tenker tilbake på filosofien bak metoden i steinerskolen så kan vi se på 

prosessen til elevene rundt 12 års alder som en prosess der elevene skal rette oppmerksomheten deres fra 

den subjektive, sanselige og fantasifulle verdenen mot den objektive verdenen som er felles for alle og 

bygge deres bevissthet i den retningen.  
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Prinsippet bak en fenomenologisk tilnærming i geologi- og naturfagundervisning er at metoden tilstreber 

å forankre vitenskapelige konsepter i konkrete livsverdenserfaringer. Barnas konkrete 

livsverdenserfaringer kan være mangfoldige og være en stor ressurs inn i undervisningen. Geologiske 

definisjoner og begreper tilhører felleskapet. De er de samme for alle, akkurat slik som Steiner peker på i 

sin teori samtidig som elevenes bildet på verden fortsatt i stor grad er forankret i det subjektive, det 

sanselige og det følelsesmessige. 

Her kommer vi til det poetiske dimensjonen i naturfaget som fenomenologi kan bidra med til et 

geologifag preget av abstraksjoner. Lindholm mener at naturfaglærere må forsterke deres metaforisk 

kompetanse. En grunn for dette er nettopp det at faget inneholder faste begreper som er like for alle og 

vanskelige å gripe for noen elever. Metaforer kan hjelpe elevene med å overføre det de har lært fra før til 

en ny situasjon og lage sammenhenger. Sett fra dette perspektivet kan vi si at overgangen fra følelsen til 

tanken i geologi kan skje gjennom metaforer. Naturen som metafor er ikke fremmed for elevene. Verden 

er full av metaforer som vi lever inn i uten å tenke på det. Det at vi har gitt navn til fjell og blomster, at vi 

bruker treet som et kulturelt ikon, at det finnes mange myter og eventyr om naturen er et bevis på nettopp 

dette (Lindholm, 2021).  

Billedrike eksempler og metaforer kan gi elevene det meningsbærende perspektivet som mangler i fag 

preget av abstraksjoner. Det poetiske i geologifaget kan også vekke de trøtte og demotiverte elevene. 

Læreren kan introdusere eruptive bergarter ved å fortelle en historie om et kjent vulkansk utbrudd som tar 

for seg både det faktuelle aspektet men også det dramatiske og menneskelige i det. Avleiring av jordens 

skorpe kan også knyttes til norrøn mytologi og Ymir der stein og fjell oppsto som noe opprinnelige 

levende (Steinerskoleforbundet, 2016, s.88). Elevene kan bruke sine stemmer gjennom metaforiske språk 

og uttrykksmåter i naturfag og skrive tekster eller dikt om det de har sett og lært. For eksempel kan de 

skrive dikt om et mineral de liker eller la seg inspirere av hvordan elven renner raskt ned gjennom 

landskapet og langsommere i lavland med store svinger. De kan skrive tekster om det de opplevde og 

observerte mens de var på ekskursjoner til lokale geologiske formasjoner eller smelteverk med industrielt 

bearbeidelse (Steinerskoleforbundet, 2021). Denne prosessen kan fremme elevens fenomenologisk blikk 

og øke interessen i faget og samtidig lære elevene å objektivere sine tanker og skille mellom fakta og 

følelser (Steinerskoleforbundet, 2016). Et slikt fenomenologisk og pedagogisk grep kan være 

identitetsskapende og bidra til at oppmerksomheten til elevene rettes mot verden og mindre mot seg selv 

(Lindholm, 2021).   

Kunstnerisk arbeid knyttet til geologiske fenomener kan også skape dybde i faginnhold og mestring blant 

elever. Fenomenologi og rasjonalitet skygger for hverandre som metoder i maling og tegning på 7.trinn. 

Kunstoppgaver i geologifaget kan knyttes til geografi og landskap maleri der livsforhold med spesifikk 
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miljø eller steinvegger kan tematiseres. Tertiære farger er noe nytt på dette trinnet og de fremhever 

jordiske farger (Steinerskoleforbundet, 2021). Mineralene løfter frem stringensen i geologifaget og danner 

et bilde på naturriket. I tillegg, kan mineraler også være en inngang til å presentere grunnstoffbegrepet på 

til elevene som de skal lære mer om i kjemiundervisningen. Lindholm mener at å skrive enkle kjemiske 

formler på noen mineraler i arbeidsboken eller å ha Mendeleevs periodiske tabell på veggen kan gi 

elevene blikk på retningen i faget (Lindholm, 2016). 

Krystaller i sjiktmaleriteknikk er sentral i geologi faget på 7.trinn. Sjiktteknikken tar flere dager å fullføre. 

Fargene blir malt svakt med lette penselstrøk på større eller mindre avgrense flater og arket må tørkes 

mellom hver strøk (Junemann, M & Weitmann, F., 2019). Denne teknikken kan være en viktig arena for 

elevene å øve på å være mer disiplinerte og å holde tilbake trangen til å være impulsive . 

Fremlegging av kunnskap på tvers av fag og oppbygging av undervisningen på en fenomenologisk måte, 

slik som det har blitt drøftet her, ser ut til å være både fornuftig og vel gjennomtenkt. Samtidig er denne 

metoden krevende for læreren. Jeg vil videre nevne noen utfordringer ved metoden. 

En utfordring kan være at læreren skal forberede seg grundig når det gjelder valg av eksempler for 

læringsituasjoner. Eksemplene må være forberedt i dybde. Dette forutsetter ikke bare bredd kunnskap om 

faget og god klasseledelse , men også en grundig og reflektert fenomenologisk praksis, en ferdighet som 

kanskje noen lærere ikke har utviklet. Hvis vi tenker på nye lærere og ideen at undervisningen skal være 

dynamisk og tilpasset i møtet med klassen, da blir den fenomenologiske metoden et slags eksperiment 

som kan gå på bekostningen av faginnhold. I tillegg, finnes det ikke så mye data som kan bekrefte at 

elevene lærer mer geologi eller naturfag gjennom fenomenologi (Østegaard, Dahlin & Hugo, 2008, 

s.114). 

Den fenomenologisk-empiriske metoden i geologifaget forutsetter å komme til kausale forklaringer om 

fenomener gjennom elevenes livserfaringer, nysgjerrighet og intuisjon. Om elevene ikke har interesser 

eller ikke kommer til undervisningen med faktakunnskap fra før, blir det kanskje umulig for læreren å 

fullføre oppgaven. Det samme kan skje hvis den sosiale sammensetningen i klasserommet er veldig 

krevende, noe den ofte er i en 7. klasse. Hvis elevene lager mye bråk, bryter mye på regler og er veldig 

impulsive og vanskelige å håndtere, da kommer de ikke til å lære noe om faget fra lokale ekskursjoner og 

turer.  
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Sluttrefleksjon 
          

I denne oppgaven har jeg diskutert hvordan rasjonalitet og fenomenologi kan forenes i historie- og 

geologifaget i 7. trinn i steinerskolen. I første delen av oppgaven har jeg diskutert forholdet mennesker 

har til rasjonalitet og mening ved å ta utgangspunkt i hjernens utvikling og måter vi tilegner oss kunnskap 

på. Diskusjonen trakk på Rudolf Steiners alderstilpassede opplæring og sinnsfilosofi som er 

utgangspunktet for den fenomenologiske metoden brukt i all undervisning på steinerskoler. I denne 

prosessen har det kommet fram at barn rundt 12 år stort sett støtter seg på følelser når de handler i verden, 

selv om de har begynt å utvikle evnet til å tenke kausalt; rasjonalitet og mening kan ikke skilles så lett fra 

hverandre som modernesamfunn later oss til å tro. Mens rasjonalitet er noe vi må lære oss for å kunne 

fungere i verden, så er mening noe vi blir født med og som finnes overalt i verden. Kausalitetsprinsippet 

forutsetter at det eksisterer en helhet som den delen kausaliteten tar seg av, er en del av. Læring blir da en 

dynamisk lek mellom mening og kausalitet. 

Jeg har utfoldet denne diskusjonen videre i klasserommet og har zoomet inn på historie- og geologifaget i 

7.trinn for å undersøke hvordan fenomenologi og rasjonalitet operasjonaliseres i undervisningen. Den 

fenomenologiske metoden gjør at elevene utforsker verden og får kunnskap på to måter. På den ene siden 

gjennom å rette oppmerksomheten til sansene og persepsjonen i møte med fenomenet og få umiddelbart 

mening eller en taus forståelse av fenomenet; på den andre siden gjennom å rette oppmerksomheten til det 

kognitive, til refleksjon og å konstruere begreper om fenomenet. 

Oppgaven svarer på problemstillingen fra to ståsteder. En tråd er splitten mellom Humaniora og 

Vitenskap som kjennetegner modernesamfunn og som setter rollen pedagogikken og skolen har på 

spissen. 

Den andre tråden diskuterer hvordan rasjonalitet og fenomenologi kan forenes i historie- og geologifaget. 

Fenomenologi tilhører det meningsbærende subjektive rom, mens rasjonalitet tilhører det faktuelle 

objektive i verden. Begge to er sett som de to store kildene for kunnskapsdannelse.  

Når det gjelder den første tråden av problemstillingen har jeg redegjort for hvorfor og hvordan rasjonalitet 

og mening hverken kan forenes og eller skilles, men heller at rasjonalitet er underordnet mening akkurat 

som deler er underordnet i en helhet. Alt vi lærer blir integrert i noe helhetlig. Fordi vi tror, eller vil tro, at 

vi har fjernet den tause dimensjonen fra livet vårt ved å dra vekk fra myter og religion og fordi vi har 

kommet så langt med vitenskap, blir mye vi gjør i verden overlat til det ubeviste. Rasjonalitet kan ikke 

forklare eller utvikle moralitet, men vi lever fortsatt under den og i det irrasjonelle. Skolen er en 

institusjon som også har et moralsk mandat som skal hjelpe og støtte elever med å finne seg til rette i seg 
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selv, i verden de skal inn i og ikke minst til å bli deltagere i samfunnet. Hva skjer når skolen overlater 

dette til det ubevisste og velger å støtte seg mer og mer på effektivisering og resultat? 

Den andre tråden har blitt utforsket gjennom å reflektere over hvordan det kan jobbes med kausalitet og 

mening i historie og geologi på 7. trinn. I historiefaget kommer det tydelig fram at her jobber elevene med 

sannsynlighetssammenhenger. Historiefaget kan hjelpe barn rundt 12 år å øve på kausalitetsprinsippet ved 

å prøve å finne årsak og virkning i historiske hendelser. På denne måten bygger elevene en forståelse for 

hva kausalitet impliserer og hvorfor det er vanskelig å redusere hendelser og mennesker til den. Den 

fenomenologiske tilnærmingen i faget hjelper elever å overføre betydning fra et tidsrom til et annet og å 

skrive historien på nytt gjennom å gjenta historiske hendelser med dagens øyne. Historiefaget kan spille 

en viktig rolle i utformingen av kritisk og selvstendig tenkning i puberteten som kommer. Det er viktig at 

læreren har blikk på dette i undervisningen siden dette er veien videre for elevenes evne til å rasjonalisere. 

I geologifaget har jeg redegjort for det poetiske dimensjonen i naturen som kan skape mening i faget for 

elevene og som kan være veien å introdusere kausalitet på. Å skrive et dikt om en elv kan objektivere 

tankene til elevene og hjelpe dem å skape en bevissthet om hva som er fakta og hva som er følelse.  

Interesser og faktakunnskap som elevene forhåpentligvis har fra før kommer frem som avgjørende for at 

faget kan skape mening og for å støtte elevene i deres prosess med å lage større sammenhenger mellom 

økologiske systemer. Elevenes bilde av verden er fortsatt forankret i det subjektive mens geologifaget er 

forankret i definisjoner og det objektive som tilhører felleskapet og kan bli sett som en inngangsporten til 

vitenskap.  

I 7. trinn skal elever begynne å jobbe bevisst med abstraksjoner og lære å lage sammenhenger mellom det 

de har lært. De skal begynne å skille mellom objektiv og subjektiv kunnskap, mellom tanke og følelse. 

Fenomenologi kommer til hjelp ved å bruke den subjektive individuelle opplevelsen av verden som 

verktøy og det poetiske dimensjonen i verden for å komme til fakta, begreper og kausalitet. 

Kunnskapsprosessen blir på denne måten en dynamisk lek mellom kausalitet og mening som skal være 

forsiktig orkestrert av læreren og drevet av elevenes oppmerksomhet og intuisjon.  

Den fenomenologiske metoden møter elever der de er i deres individuelle utviklingsprosess og bygger på 

elevenes egne kraft til å tilegne seg kunnskap. Kunnskap blir integrert i elevenes konstruksjon gjennom en 

gradvis bevisstgjøring av eleven i møte med faget, verden og seg selv. 

Blant de store utfordringene med denne metoden er at den forutsetter å ha en god fenomenologisk praksis 

fra før. Hvis ikke læreren har en godt etablert fenomenologisk praksis allerede blir det vanskelig å fine en 

god balanse mellom kausalitet, mening og individuell utforskning av fenomener. Dette er fordi metoden 

er så lite eksplisitt og fordi den involverer elevene i kunnskapsprosessen. 
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