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Sammendrag  

Undervisningen på barnetrinnet kan ikke kun være en representasjon av verden, et utvalg som 

blir presentert inne i klasserommet. Derfor tenker jeg at vi som lærere må ta i bruk nye 

undervisningsarenaer og gå til kjernen eller kilden av temaet og fenomenet vi ønsker å belyse. 

I dag ser vi at en stor andel av undervisningen skjer i klasserommet i form av en presentasjon 

gitt av læreren. Elevene er til dels passive mottakere av informasjonen, og de gjengivelsene av 

verden som læreren evner å presentere og har valgt ut for elevene. Satt på spissen får elevene 

selv i liten grad være med på å dykke ned i fagstoffet og erfare, sanse, prøve og feile. Tør vi å 

åpne opp for at elever og lærer sammen kan komme frem til en forståelse, tror jeg det er mye 

å vinne. Jeg har undersøkt om det er mulig å bruke uteundervisning som metode for å fremme 

en erfaring-/ og fenomenbasert undervisning. Jeg har også undersøkt om denne metoden kan 

føre til en større kunnskapsforankring og dybdelæring enn teoribasert undervisning kan. Med 

uteskole mener jeg arenaer i lokalmiljøet og nærområdet og ikke kun et naturrom. Eksempler 

på undervisningsrom utenfor klasserommet kan være; verksteder, gården, stranden, skogen, 

byrom, gallerier.  

Mine forskningsspørsmål er: 

Hvordan opplever lærerne effekten av å undervise erfaringsbasert og bruke 

uteundervisning på steinerskolen.   

På hvilken måte kan kunnskapen forankres hos elevene ved bruk av 

erfaringsbasert undervisning og uteskole som undervisningsmetode? 

Jeg påstår at en læringsprosess bør være en samhandling mellom lærer og elev, og ikke en 

enveisprosess. I dagens skole og undervisning sitter skolebøkene, nett-baserte 

læringsplattformer og læreren på informasjon og kunnskap mens elevene er mottakere. Når 

svarene i mange tilfeller allerede er gitt, og det er fasiten som er målet, gir det også en 

snevrere ramme for hvilke spørsmål det oppfordres til at elevene stiller. Hvis vi jobber utfra 

en idé, eller utfra et spørsmål, tenker jeg at svarene og prosessen vil bli mer åpen. Min 

påstand er at uteskole åpner opp for å undervise på denne måten i større grad enn kun inne i 

klasserommet. Jeg har sett på begrepslæring og uteskole, naturopplevelser og fysisk aktivitet, 
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mening og sammenheng, flyt-teori, autoteliske aktiviteter, forskjell på læring og utdanning, 

og sett på hvordan uteundervisning kan fremme en variert tilpasset undervisning for alle.   

Som min forskning har jeg utført et prosjekt i 4. klasse hvor elevene hadde en helt annerledes 

skolehverdag i fire uker. Jeg ønsket å bruke action research, som en metode i deler av 

studien. Da jeg jobber som klasselærer og er tett på elever, timeplanarbeid, 

metodeplanlegging og utførelse, så jeg det som en god anledning til å bruke klassen som en 

del av min forskning. I prosjektet så jeg på hvordan erfaringsbasert uteundervisning, i form av 

nye opplæringsarenaer påvirket læringsprosessene i barna. I løpet av prosjektet brukte jeg 

deltakende observasjon og skrev logg. Jeg har intervjuet to klasselærere med erfaring fra å 

bruke uteundervisning som metode. Gjennom prosjektet har jeg hatt fokus på fem konsepter; 

erfaringsbasert undervisning, fenomenbasert undervisning, uteskole, kunnskapsforankring og 

dybdelæring.  

I løpet av prosjektet kom jeg frem til fire aspekter i mitt arbeid med uteskole som har 

betydning for at uteskole skal kunne være et fullgodt opplæringsrom.  

Jeg kom frem til en tredeling av undervisningen som metode for å både vekke nysgjerrighet 

og lærelyst gjennom en livsnær undervisning og for å sikre en kunnskapsforankring og 

dybdelæring hos elevene.  

Jordet (2010) snakker om bred og smal uteundervisning, og viser til at uteskole kan foregå i 

enda større grad i skolens lokalsamfunn og nærmiljø. Jeg fremmer et nytt begrep ved å slå 

bred og smal uteundervisning sammen, ta begrepet uteskole et hakk videre og kalle det 

"livsnær uteundervisning". 
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Abstract 

Teaching in primary school cannot be a representation of the world, a more or less random 

selection that is presented in the classroom. To expand and develop the knowledge base and 

understanding of the world to the children we as teachers must use new arenas and go to the 

core or source of the topic and phenomenon we want to illuminate. Today we see that a large 

proportion of the teaching takes place in the classroom in the form of a presentation given by 

the teacher. The students are partly passive recipients of information and the images of the 

world that teachers are able to present and have selected for the students. Put at the forefront, 

the students themselves are to a small extent involved in diving into the subject matter and 

experiencing, sensing, strive, try again and making mistakes. If we dare to open up for 

students and teachers to grasp and understand the knowledge together, there is a lot to be 

gained. I have investigated whether it is possible to use outdoor teaching as a method to 

promote experience- and phenomenon-based teaching. I have also investigated whether this 

method can lead to a greater in-depth (theory-based) teaching. By outdoor school I mean 

arenas outside school, or outside the classroom, in the local environment and the local area 

and not just a nature room. Examples of this can be; workshops, a farm, beach, forest, urban 

spaces, galleries. 

My research questions are: 

How do teachers experience the effect of teaching experience-based and using 

outdoor teaching at the Waldorf schools. 

In what way can knowledge be anchored in the students by using experience-

based teaching and outdoor school as a teaching method? 

I argue that a learning process should be an interaction between teacher and student, and not a 

one-way process. In today's school and teaching, the school books, online learning platforms 

and the teacher sit on information and knowledge while the students are recipients. When the 

answers in many cases has already been given, and it is the facit that is the goal, it also 

provides a narrower framework for what questions the students are free to ask. If we work on 

the basis of an idea, or on the basis of a question, I think that the answers and the process will 

be more open. My contention is that experience based outdoor learning opens up to teach in 
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this way to a greater degree than just inside the classroom. In my theses I have looked at 

different concept; concepts of language associated with outdoor school, nature experiences 

and physical activity, flow theory, autotelic activities, differences in the concepts of learning 

and education, and looked at how outdoor teaching can promote a varied customized teaching 

for everyone. 

In my research, I have facilitated a project in 4th grade where the students had a completely 

different school day for 4 weeks. I wanted to use action research, as a method in parts of the 

study. Since I work as a class teacher and am close to students, timetable work, method 

planning and implamentation, I saw it as a good opportunity to use the class as part of my 

research. In the project, I looked at how experience-based outdoor teaching, in the form of 

new learning arenas, affected the learning processes in children. During the project, I used 

participatory observation and wrote a log. I have interviewed two class teachers with 

experience from using outdoor teaching as a method. Throughout the project, I have focused 

on five concepts; experience-based teaching, phenomenon-based teaching, outdoor school, 

knowledge anchoring and in-depth learning. 

During the project, I came to four aspects of my work with outdoor school that are important 

for this method to be a good learning arena. 

I came up with a threefold division of teaching as a method to arouse both curiosity and desire 

to learn through a life-giving teaching and to ensure a knowledge base and in-depth learning 

in the students. 

Jordet (2010) talks about broad and narrow outdoor teaching, and points out that outdoor 

schooling can take place to an even greater extent in the school's local community and local 

environment. I promote a new concept by merging broad and narrow outdoor school teaching, 

take the concept of outdoor school a step further and call it "life-giving outdoor teaching". 
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Forord 

Dette har vært en oppgave det var viktig for meg å skrive. Viktig for meg personlig, for å 

kunne utvikle meg faglig, men også for mitt syn på utdanning og skole som samfunns- og 

kulturinstitusjon. Jeg har fått øye på noen svakheter og styrker som jeg vil påstå nesten hele 

skole-Norge, sliter med. Nemlig frykten for å gi slipp og stole på at undervisningsplasser 

utenfor klasserommet er fullgode arenaer og kan tilby mye av det vi trenger for å bli 

oppvakte, nysgjerrige, kunnskapsrike, kloke verdensborgere. Jeg tenker at menneskemøter og 

læring på andre, nye arenaer må finne sted for å få en helhetlig rik oppvekst og utdanning.  

Da jeg søkte på masterstudiet bodde jeg i Cape Town. Jeg gledet meg til å ta fatt på noe nytt 

og inspirerende i tillegg til min jobb som trinnleder på skolen. Det varte ikke så lenge før jeg 

måtte gå inn som klasselærer i en 3. klasse og masteroppgaven ble både stemoderlig 

behandlet og en til tider litt tung byrde å dra med seg i hverdagen. At jeg nå leverer en 

ferdigskrevet oppgave som jeg står inne for, er blitt inspirert av å jobbe med, og kjenner at har 

et viktig innhold som også kan være til nytte for andre, kan jeg blant andre takke mine 

veiledere Marja Ros-Pehrson og Fabio Bento for. Uten min samboer, Josefins, tålmodige 

støtte, oppmuntring, gjennomlesning og trofaste oppbakking hadde denne oppgaven ikke sett 

dagens lys. Takk til alle som har støttet, foreldre som har vært positive, elever som er seg 

selv, kollegaer som har tatt ekstra byrde når jeg har vært borte fra klassen, og skolen som har 

gitt rom for skriveuker da det nærmet seg fristen.  

Nøtterøy 13.mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

Innhold 

 

Sammendrag...............................................................................................................................ii 

Abstract......................................................................................................................................iii 

Forord..........................................................................................................................................v 

Innhold.......................................................................................................................................vi 

1. Introduksjon ....................................................................................................................... 1 

1.1 Begrepsavklaring ........................................................................................................ 4 

1.2 Prosjekt i fjerdeklasse ................................................................................................. 5 

2. Litteraturgjennomgang ....................................................................................................... 6 

2.1 Efaringsbasert undervisning - variert og tilpasset læring ........................................... 6 

2.2 Å komme i flyt ........................................................................................................... 8 

2.3 Læreplan som rammeverk .......................................................................................... 8 

2.4 Konseptuelt rammeverk ........................................................................................... 11 

2.4.1 Erfaringsbasert undervisning ............................................................................ 11 

2.4.2 Fenomenbasert undervisning ............................................................................ 14 

2.4.3 Uteskole - Et utvidet klasserom ....................................................................... 17 

2.4.4 Kunnskapsforankring ....................................................................................... 20 

2.4.5 Dybdelæring ..................................................................................................... 21 

3. Data og metode ................................................................................................................. 24 

3.1 Basic qualitative research ......................................................................................... 24 



 

 

viii 

3.2 Action research - aksjonsforskning .......................................................................... 25 

3.3 Metoder - samling av data og dataanalyse ............................................................... 26 

3.3.1 Intervjuer .......................................................................................................... 26 

3.3.2 Deltakende Observasjon ................................................................................... 28 

3.3.3 Logg ................................................................................................................. 29 

3.4 Dataanalyse .............................................................................................................. 29 

3.5 Etiske hensyn ............................................................................................................ 31 

3.5.1 Reliabilitet ........................................................................................................ 32 

3.5.2 Validitet ............................................................................................................ 32 

4. presentasjon av empirisk materiale .................................................................................. 33 

4.1 Funn fra empirisk materiale ..................................................................................... 33 

4.1.1 Analyse og sammenheng .................................................................................. 33 

4.2 Fire viktige funn fra observasjon ............................................................................. 40 

5. Diskusjon .......................................................................................................................... 41 

5.1 To grunner til å undervise gjennom erfaring og utfra fenomener ............................ 41 

5.1.1 Autoteliske aktiviteter ...................................................................................... 41 

5.1.2 Efaringsbasert undervisning - variert og tilpasset læring ................................. 42 

5.2 Kunnskap gjennom språket ...................................................................................... 44 

5.3 Læring eller utdanning? ........................................................................................... 45 

5.3.1 Lærer - elev, en konstruert idè? ........................................................................ 46 

5.4 Kroppslig læring gjennom fysisk aktivitet og uteskole ............................................ 48 



 

 

ix 

5.5 Mening og sammenheng .......................................................................................... 51 

5.6 Fire aspekter i arbeid med uteskole .......................................................................... 58 

5.6.1 Forarbeid og forankring hos de voksne ............................................................ 59 

5.6.2 Gjentakelse ....................................................................................................... 60 

5.6.3 Tredelt undervisning ........................................................................................ 60 

5.6.4 Oppfølging av enkeltelever .............................................................................. 62 

5.7 Hvordan skal vi komme oss ut? ............................................................................... 63 

5.8 En god lærer er en som våger ................................................................................... 64 

6. Konklusjon ....................................................................................................................... 68 

6.1 Hva er effekten av en livsnær uteundervisning? ...................................................... 68 

6.2 Begrensninger i studiet. ............................................................................................ 69 

6.3 Videreutvikling av prosjektet. .................................................................................. 70 

6.4 Videre studier ........................................................................................................... 71 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 72 

Vedlegg .................................................................................................................................... 75 



 

 

1 

1. Introduksjon 

Er det meningsløst å gå på skolen? Er skolen blitt et sted der noen forteller barn hva de bør 

vite noe om og hvordan alt henger sammen? Et sted hvor både spørsmålene og svarene blir 

stilt og allerede er ferdigtygd? Hvor alt allerede er tenkt. Hvor elevene blir utbrente, 

tiltaksløse og utagerende? Hvor en god prosent ikke finner seg til rette. Er skolen et sted å 

rømme fra?  

Eller er skolen et vidt og åpent rom hvor undring, utvikling, utforsking og nysgjerrighet 

vekkes. Hvor de store spørsmålene blir stilt, hvor ivrige hender arbeider, hoder tenker og 

spørsmål utvides og svarene revurderes? Er skolen et sted for røde kinn og varme hender, for 

ivrige føtter og tanker som bobler over? 

Er skolen for stram, for kald, for beregnende, for kjedelig?  

Er skolen for barn? For det oppvoksende mennesket? For dem som skal ta over og inspirert 

føre verden videre?  

Er det nødvendig at alle lærer det samme, at alle kommer frem til det samme svaret, at vi alle 

bruker de samme metodene? Hva er viktigere enn læring, hva er viktigere enn å kunne navn 

på alle hovedsteder i verden, å vite folketallet i land på andre siden av jordkloden, kunne 

gangetabellen på rams, eller huske når Napoleon ble født? Hva er viktigere enn kunnskap? og 

er det elevene lærer på skolen virkelig kunnskap? 

Hva er vesentligere enn å kjenne på at en hører til, at verden gir mening, at vi er en del av en 

større sammenheng. Hva er viktigere enn å kunne undre seg, kjenne iver og nysgjerrighet i 

møte med verden. Hva er viktigere enn å kunne se seg rundt og vite at en hører til, at vi står i 

en historisk sammenheng, at våre forfedre preget landet på sin måte, og nå er det vår tur. 

Kjenne glede over de første vårblomstene, kunne gå i skogen og ha forståelse for 

naturprosessene, vite at det vi etterlater oss, det avtrykket vi setter i våre medmennesker eller 

på jorden har betydning og setter spor.   
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Må skolen åpne opp for verden og livet på en helt ny måte? Er det på tide at skolen tilpasser 

seg barna og ikke barna tilpasser seg skolen. Utdanner vi elever som skal lykkes på skolen, 

eller barn som skal klare seg i den virkelige verden? 

I min praksis som lærer stiller jeg meg ofte spørsmål rundt hva skolen skal være. Hva som er 

skolens oppgave i samfunnet i dag og hvordan vi best mulig kan møte, og undervise de barna 

som kommer til oss på en meningsfull måte. De fleste spørsmålene jeg stiller her er store og 

retoriske, men de må bli stilt. For å komme fram til mitt forskningspørsmål og for å vekke og 

spisse min utålmodige trang til å undersøke dette temaet, måtte jeg gjennom selve grunnlaget 

for skolens eksistens.  

Mine forskningspørsmål er: 

Hvordan opplever lærerne effekten av å undervise erfaringsbasert og bruke 

uteundervisning på steinerskolen.   

På hvilken måte kan kunnskapen forankres hos elevene ved bruk av 

erfaringsbasert undervisning og uteskole som undervisningsmetode?  

Spørsmålet rundt kunnskapsforankring er stort, men jeg vil forsøke å bidra til noen svar eller 

tanker rundt dette gjennom mine funn. 

Jeg vil undersøke om det er mulig å la temaet eller fenomenet selv lede vei for hvilken 

metode vi velger å bruke i undervisningen. Kanskje den mest hensiktsmessige metoden er den 

som gir liv til fenomenet på best mulig måte. Jeg argumenterer i denne oppgaven for at 

uteskole bør være en integrert del av barnas hverdag på skolen fra de er små. Uteundervisning 

og erfaringsbasert læring forutsetter at læreren kjenner elevenes evne til å ha møter med de 

respektive fenomenene. Dette skaper pedagogiske utfordringer som jeg tror er lærerike, 

spennende og bidrar til nytenkning. 

Paulo Freire kommer inn på lignende perspektiver rundt dynamikken mellom lærer og elev, 

barnet og lærestoffet. I boken Pedagogy of the oppressed skriver Freire (2005) om det han 

kaller the banking concept of education, hvor læreren eier narrativet om verden, og eleven er 

mottakeren av dette. Ifølge Freire fremstiller læreren verden som den var ubevegelig, statisk, 

kategoriserbar og forutsigbar. "His task is to "fill" the students with the contents of his 
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narration - contents which are detached from reality, disconnected from the totality the 

engendered them and could give them significance" (Freire, 2005, s. 71). Elevene skal motta, 

sortere, memorisere og plassere. Læreren skal dosere og overføre. Problemet er ifølge Freire, 

at kunnskap ikke kommer fra slike prosesser. "Knowledge emerges only through invention 

and re-invention, through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human beings 

pursue in the world, with the world, and with each other" (s. 72). Hvis vi forholder oss til det 

Freire peker på her, har vi ikke annet valg enn å tenke nytt og velge å ta elevene med ut av 

klasserommet og inn i verden. Det vil gi oss uendelige muligheter for å skape sammenhenger, 

som vil gi mening inn i fagstoffet og et ønske om å fordype seg. 

I mitt masterprosjekt ønsket jeg å utforske hva effekten av en erfaringsbasert-/praksisnær 

undervisning er. Om den kan engasjere, styrke og ivareta elevenes lærelyst, og sørge for god 

kunnskapsforankring. Et viktig spørsmål i dagens skole er hvordan undervisningen kan være 

mest mulig relevant og interessant for dagens barn. For å kunne ta imot kunnskap tror jeg det 

er viktig for elevene å kjenne på en mening og en sammenheng mellom fagstoffet og deres 

eget liv. En aktiv, deltakende elev som er samhandlende og nysgjerrig kreves for at læring 

skal finne sted. Jeg ønsket å utforske hva en fenomenologisk og livsnær undervisning kan 

bidra med for å komme til en fordypelse, og vekke en nysgjerrighet og undring hos elevene. 

Vil en livsnær undervisning som setter selve fenomenet i sentrum gi en utholdenhet i barnet 

som ikke en teoretisk, abstrakt undervisning kan gi på samme måte?   

Steinerskolen har som mål å drive en pedagogikk med mennesket/eleven i sentrum. Bruke 

undervisningsmetoder som møter barnet der det er og som kan vekke nysgjerrighet og 

lærelyst, samt utdanne og gi mulighet for å utvikle hele mennesket både i forhold til 

kunnskap, og i det sosiale og sjelelige. Skolene har mange metodiske og pedagogiske grep for 

å gjøre dette. Tilgangen vi har på informasjon i dag er så å si uendelig, men opplevelsen av 

mening og sammenheng er kanskje en mangelvare. Jeg synes det er viktig at skolen legger til 

rette for å jobbe med dybdelæring og slektskap når vi presenterer fagstoffet. Heller presentere 

noe kvalitativt, enn rekke over så mye som mulig på kort tid.  Som følge av den globalismen 

vi nå lever i, har verden blitt fragmentert og enormt kompleks.  
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1.1 Begrepsavklaring 

Undervisning og læring 

I dette studiet vil jeg bruke både undervisning og læring som begreper. Med undervisning 

mener jeg en dialogbasert, interaktiv aktivitet hvor lærer og elev er aktive. Med læring mener 

jeg elevens aktive rolle i undervisningen, men også en styrt aktivitet fra lærerens side der 

elevene i noen tilfeller er mottakere (Biesta 2014). Et eksempel på dette er i den tredelte 

undervisningen, hvor læreren først bringer frem noen konsepter og forklarer noen 

grunnprinsipper og sammenhenger. Her er elevene mer lyttende. Så går undervisningen inn i 

fase to hvor elevene er aktive deltagere i en erfaringsbasert og fenomenbasert undervisning. 

Den siste, og tredje, delen av denne undervisningsmetoden gir også elevene mulighet til å 

være aktivt deltagende når fokuset er kunnskapsforankring gjennom for eksempel tegning, 

skriving, eller samtale. Her kommer både dialogen og det konsentrerte arbeidet inn.  

Hva er en aktiv, erfaringsbasert undervisning 

Felder og Brent (2009) skriver at  "å være aktiv" er når læreren aktiviserer alle i klassen, og 

legger an til at elevene i fellesskap, i en aktivitet, bidrar og engasjerer seg i undervisningen.  

Elevene er ikke aktive når læreren kun stiller spørsmål som hun vil ha svar på der og da. 

Felder og Brent snakker om aktive elever inne i klasserommet. Dette er også et viktig aspekt 

innen forskjellige undervisningsmetoder. Denne måten å forstå aktiv undervisning på er noe 

annet en erfaringsbasert ute-undervisning som krever en annen arena enn klasserommet og en 

bakenforliggende tanke om at hele mennesket i kontakt med fenomenet skal engasjeres, eller 

la seg inspirere.  

Uteskole 

Uteskole er et begrep som brukes om elevenes opplæringsrom utenfor klasserommet, et 

uformelt læringsmiljø. Jordet (2010) betegner uteskole som en "arbeidsmåte hvor man flytter 

deler av skolehverdagen ut i nærmiljøet" (s.32). Uteskole benyttes i deler av, eller hele 

skoledagen, i natur eller lokale omgivelser. Målet er å supplere og berike den mer abstrakte 

læringen som foregår inne i klasserommet. I denne oppgaven brukes uteskole som begrep på 

en arena utenfor klasserommet, gjerne et verksted, et byrom som torg, museum, eller en gård, 

strand eller skog. 
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1.2 Prosjekt i fjerdeklasse  

Jeg ønsket å forske i hvordan jeg kunne bruke erfaringsbasert uteundervisning  på 

steinerskolen, og da med hovedvekt på 4. klasse som er den klassen jeg underviser i. I fire 

uker startet fjerdeklasse skoledagen sin utenfor skolen. I min egen hage. Klassen har  22 

elever. Jeg ønsket å gjøre et prosjekt helt utenom det vanlige som ville utfordre oss voksne 

som pedagoger og tilby en mer praktisk undervisning og riste litt i vaner og fastlåste sosiale 

konstellasjoner. Fjerdeklasse i steinerskolen har hovedtemaer gjennom året som passer godt 

til mitt ønske om å jobbe mer aktivt og konkret med fagene. Jeg ville finne ut om en 

erfaringsbasert, eller praktisk/fysisk-aktiv undervisning er mulig å gjennomføre med hel 

klasse, og om det vi gjør i prosjektet gir engasjement for læring. Jeg ønsket å se om effekten 

av den erfaringsbaserte uteundervisningen gjorde at elevenes deltakelse ble mer aktiv og om 

de var med på å drive undervisningen fremover utfra en nysgjerrighet og interesse. 

Hovedfagsperioden vi hadde disse prosjektukene var mål og vekt.  

Hagen min grenser til en skog med flotte leke og utforskingsmuligheter. Eiendommen har 

tilstrekkelig plass og sitteplasser både innendørs og utendørs. Det er flere soner tilrettelagt for 

arbeid; garasje med arbeidsrom, utekjøkken, bålplass, veranda, drivhus, og hus med tilgang på 

vann og toalett, stue og kjøkken.  

Jeg vil presentere funn fra prosjektet gjennom notater fra min logg og deltagende observasjon. 

I tillegg har jeg intervjuet to lærere utfra mine forskningsspørsmål. Disse funnene drøfter jeg 

sammen  med litteraturen jeg har valgt å bruke og mine egne tanker og observasjoner i 

kapittel 5. 
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2. Litteraturgjennomgang  

Hensikten med dette kapitlet er å redegjøre for sentrale teorier, og gi en oversikt over 

litteraturen jeg har jobbet med i dette studiet. 

Jeg har delt kapitlet inn i flere hoveddeler der jeg greier ut om de forskjellige teoriene og 

binder dem sammen til slutt.  I avsnittet om læreplan og rammeverk belyser jeg både 

steinerskolens- og den offentlige skolens læreplan. Erfaringsbasert læring er mitt 

hovedbegrep, så det vil være mest fokus på denne ideen.  

2.1 Efaringsbasert undervisning - variert og tilpasset læring 

Å flytte undervisningen ut av klasserommet og bruke andre arenaer i undervisningen har 

lenge vært fremhevet i skolens læreplaner. Jordet (2010) skriver at ideene ble formulert av 

sentrale pedagoger allerede på 16- og 1700-tallet,  men at det var med den reformpedagogiske 

bevegelsen de fikk sitt gjennombrudd tidlig på 1900-tallet. Intensjonen bak en utvidelse av 

klasserommet har vært å gi elevene en lokal forankring og en virkelighetsnær undervisning. 

Læreplanene i etterkrigstiden har tegnet et bilde av eleven som "Den forskende elev i sitt 

lokalmiljø" (s.13). Jordet skriver at siden midten av 1900-tallet har begrepet uteskole vært det 

vanligste begrepet i norsk grunnskole for denne siden av skolens virksomhet. Mange 

uteskole-entusiaster har undret seg på om tursekken måtte vike plass for pc-veska etter 

innføring av "læreplan for kunnskapsløftet" i 2006. Det er et relevant spørsmål om uteskole 

skal få en fornyet rolle i dagens skole hvor fagfornyelsen og dybdelæring er satt på dagsorden. 

Skoleforskningen de siste årene peker på at skolen bidrar til å forsterke de sosiale forskjellene 

i samfunnet. Jenter gjør det bedre en gutter og det rapporteres om økende uro og bråk i 

klasserommet (s.13). Det rapporteres om dårlige lese- og skriveferdigheter, økende stress 

blant ungdommer, og frafall på videregående. Jordet peker på at det er problemer som har sine 

røtter i grunnskolen. At grunnskolen ikke har evnet å møte, og involvere elevene i gode 

læreprosesser, som igjen fører til at elevene får for mange negative opplevelser med skolen, 

og gjør at de merkes for livet. Jordet uttrykker tydelig hvor viktig det er å ta tak i elevenes 

læringsopplevelse og potensial. Han mener det er et økende samfunnsproblem og at skolen 

står i fare for å bli dysfunksjonell om den ikke evner å forebygge helsemessige og sosiale 

problemer. "Det ville være å svikte sitt samfunnsmandat som er å skape en skole for alle barn 
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og unge i det norske samfunn, basert på prinsippet om tilpasset opplæring" (s.15). Løsningen 

på å tilby en mer tilpasset opplæring i skolen er variert opplæring. På denne måten vil skolen 

kunne tilby en opplæring som favner fler, og ta høyde for de store forskjellene vi finner hos 

elevene. En variert opplæring må gjelde alle i klassen. Ikke bare elevene med en individuell 

opplæringsplan eller dem som uttrykker uro og utilpasshet. Jordet påpeker at den varierte 

opplæringen ikke skal tas lett på, men at variasjon må forstås på en fundamental måte. Det er 

ikke nok å foreta overflatiske eller kosmetiske endringer av arbeidet. "Hvis man så og si gjør 

det samme, men bare på litt andre måter - vil sannsynligvis lite skje" (s.15). Å tørre å ta 

elevene ut av klasserommet, å stole på at læring skjer på flere arenaer enn i den 

boklige/skriftlige verden er et radikalt grep for mange. Begrepet økt læringstrykk har blitt et 

sentralt begrep i den skolepolitiske debatten. Men like viktig er det å forvente av skolen at de 

oppmuntrer, legger til rette for, og styrker elevenes læringsmotivasjon (s.15). Et viktig poeng 

her er at hvis elevene opplever glede i læringen og en egen indre motivasjon, hvis aktiviteten 

og metoden appellerer til dem, så vil behovet for læringstrykk reduseres. Jordet trekker frem 

en kronikk Waage, barneombud i 1996-2004, skrev i Vårt Land, 09.12.1997. Her stiller han 

spørsmål om hva som egentlig skjer når den glade, forventningsfulle og lærelystene 

førsteklassingen blir til den desillusjonerte femteklassingen som stort sett bare går på skolen 

fordi han eller hun må? Waage peker på at skolen må gå i seg selv, ikke ved å betvile lærerens 

arbeid og engasjement, men å rette søkelys på selve systemet. Han mener at skolen, og 

samfunnet forøvrig må se på den grunnleggende måten å tenke utdanning og læring på. 

Waage tar opp at barn og unge kanskje bør tilbringe mindre tid i skolen, slik vi kjenner den i 

dag, og mer tid i andre lærings-, og utviklingsmiljøer? (Jordet, 2010. s.17). 

Gjennom fagfornyelsen har offentlig skole ønsket å rette fokus på mer elevaktivitet, 

prosjektarbeid og dybdelæring. Under kapittelet opplæringens verdigrunnlag på UDIRs 

hjemmesider vises det til nysgjerrighet og utforskertrang. De beskriver barn og unge som 

nysgjerrige, med ønske om å oppdage og skape. UDIR ønsker at elevene skal få "rike 

muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang". De fremhever evnen til å stille 

spørsmål, utforske og eksperimentere, og peker på at det er viktig for dybdelæring. "Skolen 

skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og 

utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter" 

(udir, u.å). For å oppnå dette må elevene ut og erfare sitt nærmiljø, ikke kun observere, men å 

delta og bevirke. Bruke alle sine sanser og sette sitt preg på arbeidet og læringsmetodene.  
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2.2 Å komme i flyt 

For at elevene skal ha evne til å dykke ned i lærestoffet og la seg begeistre, må de til en viss 

grad glemme seg selv og komme inn i en form for "flyt". Den ungarsk-fødte psykologen 

Csikszentmihalyi tilbrakte 25 år med å forske på i hvilke situasjoner mennesker rapporterte å 

være lykkelige, og eventuelt om det var fellestrekk knyttet til disse opplevelsene som kunne 

lære oss noe om hvordan lykke oppsto. Første delen av hans forskningsprogram henvendte 

seg til noen hundre "eksperter"; idrettsutøvere, kunstnere, musikere, sjakkspillere og kirurger, 

som alle hadde det til felles at de holdt på med noe de brant lidenskapelig for. Med 

utgangspunkt i hvordan disse beskrev sin opplevelse av, og kontekst rundt lykke, utarbeidet 

han en teori om "flow", eller "flyt" som den optimale erfaring, kjennetegnet ved at man er så 

oppslukt av noe at alt annet trer i bakgrunnen. Csikszentmihalyi (1990) sier at jakten på et mål 

bringer orden i bevisstheten fordi en person må konsentrere oppmerksomheten om oppgaven 

for hånden og et øyeblikk glemme alt annet. "These periods of struggling to overcome 

challenges are what people find to be the most enjoyable times of their lives" (s.6). For at en 

læringsprosess skal kunne ha kvalitet av flyt, må den ha iboende (intrinsic) verdi. I 

uteundervisningen, eller læring gjennom fenomenene, gjennom å oppdage og undre seg over 

fenomenet er aktiviteten selve målet, og det forfatteren kaller autotelisk "It refers to a self- 

contained activity, one that is done not with the expectation of some future benefit, but simply 

because the doing itself is the reward" (s. 67). Ved å kjenne glede i å oppdage fenomenet, og 

ikke kun bruke denne undervisningsmetoden som et middel på vei til målet, kan elevene 

glemme seg selv, eller til slutt finne seg selv.  

2.3 Læreplan som rammeverk 

Læreplanen er et arbeids- og styringsdokument og en veiviser i arbeidet med elevene. I 

steinerskolen har vi stor grad av metodefrihet innenfor læreplanen og de bestemte 

kompetansemålene. Hvordan vi jobber for å nå kompetansemålene er opp til den enkelte skole 

gjennom en utarbeidet lokal læreplan. I offentlig skoles generelle del har de lagt vekt på 

dannelses-prinsippet. Danning skjer på flere måter og på mange arenaer. Her skriver de at 

opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. For 

å oppnå denne type danning må elevene få kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og 

historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Udir skriver også at 
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danning skjer gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og 

skolehverdagen. Da må et bredt spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet arbeid til 

spontan lek tilbys for å gi elevene en erfaringsrikdom. "Elevene dannes i møte med andre og 

gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring" (udir, u.å). 

Danning skjer når elevene arbeider på egen hånd, og når de samarbeider med andre. "Ved å 

bryne seg på teoretiske utfordringer ved hjelp av formler og fagstoff, og når de tar i bruk 

redskaper for å mestre en praktisk oppgave" (udir, u.å). Behovet for fordypning, tverrfaglighet 

og dybdelæring kommer frem i de nye læreplanene, både for steinerskolen og den norske 

offentlige skolen. Dette er noe steinerskolen har vært tydelig på i flere sammenhenger, og 

gjennom mange år. I steinerskolens læreplan, Ide&Innhold (2004) påpekes det at 

steinerskolen ønsker å utdanne hele mennesket og ta hensyn til tanke, hjerte/følelse, og hånd i 

sin metode. Undervisningen forholder seg først til vilje og følelse som danner grunnlaget for 

den senere utviklingen av tenkning, selvstendig dømmekraft og tilegnelse av teoretiske 

kunnskaper (s. 4). I boken Kunsten å undervise (1978) kommer Steiner inn på betydningen av 

sammenheng i undervisningen, og viktigheten av en livsnær undervisning. Her gir han 

eksempler på hvordan det som impulserer viljen og står i sammenheng, griper barna. Steiner 

mener at det er essensielt å etterstrebe en undervisning som hjelper barna til å utvikle en kraft 

og evne som får dem til å slå rot i tilværelsen. "Man kan allerede se det på måten de går på, de 

kan knapt nok sette foten ordentlig ned på jorden. Men fremfor alt er tankene hjelpeløse, de 

vet ikke hva de skal ta seg til i livet " (s. 40). Steiner pekte på at skolen har en større og 

viktigere rolle enn å kun fokusere på læring, og er opptatt av at undervisningen skal gi mening 

for elevene: "Det som trengs er helt konkret å vise hva en livsnær undervisning består i. For 

eksempel skildre planteverdenen i sammenheng med jorden" (s. 41). Hvis vi har fokus på 

forbindelser i undervisningen, og jobber med både praktiske og teoretiske fag i sammenheng, 

vil forhåpentligvis barna kjenne på en form for mening og følelse av at det de lærer har verdi 

for dem selv. Mye av undervisningen blir abstrakt og fragmentert når det blir tatt ut av sin 

sammenheng og presentert inne i et klasserom. Steiner kommenterer eksplisitt at en for 

abstrakt undervisning kan være ødeleggende for undervisningen. Han peker på at alt som er 

livsnært forstår vi lett. "Skal vi virkelig forstå noe, da må vi finne en sammenheng ut fra livet, 

tingen må på en eller annen måte bli livsnær for oss. Abstraksjoner er aldri livsnære. Derfor 

skaper de alltid vanskeligheter i undervisningen"(s. 57). Det samfunnet vi lever i har kort vei 

til informasjon, men veien til sammenhenger og dypere forståelse er desto mer 
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ufremkommelig. Steinerskolens læreplan, Ide&innhold (2004), legger vekt på at skolens rolle 

er å komme samfunnsutviklingen i forkjøpet og påpeker at "Kunnskapens rolle i steinerskolen 

vil være en del av en større bestrebelse som handler om å hjelpe barna å finne seg til rette i 

verden, men også gi dem mot og innsikt til å forandre den. Virkelige kunnskaper innebærer 

både selvinnsikt og sakinnsikt" (s.10). Vi mister noe på veien i et samfunn som byr på raske, 

effektive løsninger. Både barn og voksne kan med noen få tastetrykk få en forklaring på det 

meste av livets gåter. Men forståelsen kan ikke tilegnes på samme måte, den skjer i det 

gjørende. 

Gert Biesta, professor i pedagogikk, mener at utdanningen skal være risiko. Ikke en 

kontrollerbar størrelse der det vi putter inn kommer ut. Risikoen handler ikke om at læreren 

kan mislykkes fordi hun ikke har forberedt seg nok, eller at elevene mislykkes fordi de ikke 

pugger nok. Men risikoen ligger der fordi vi er mennesker som møtes. Vi er subjekter som 

kommer sammen med fortid, fremtid og sekken full av ballast. Vi ønsker resultater av 

undervisningen, sier Biesta (2014), men vi vet ikke sikkert hva resultatet vil bli. Biesta mener 

at vi ikke må bli for opptatt av forhåndsdefinerte læringsresultater. Det er viktig å ta inn over 

oss at det innebærer en viss risiko å jobbe med levende mottakere, som ikke kun skal motta, 

men samhandle, være i dialog og etterhvert bli frie, selvstendige individer i en verden vi ikke 

ennå vet hvordan kommer til å se ut. Vi må begynne å tenke på hva vi vil oppnå med 

utdanningen (s.35). Engh (2007) skrev i sin hovedfagsoppgave at Tidsklemma brukes som 

argument for redusert bruk av uteskole. Hun påstår at dersom det kan vises til at "uteskole er 

egnet for å fremme målrettet kompetanse, er det rimelig å forvente at skolens lærere får tilbud 

om opplæring og kompetanseheving innen dette feltet i lærerutdanningen". I en aktiv, 

erfaringsbasert undervisning gis elevene mulighet til å utvikle en større forståelse og en mer 

helhetlig kompetanse i fagstoffet. For at ikke uteskole skal assosieres med lek og pause fra 

den ordinære undervisningen, må kunnskapsmulighetene innen uteskole tydeliggjøres, mener 

Engh. Uteskole kan bidra med noe annet enn det klasseromsundervisningen kan. Dewey 

(1996) peker på et dobbelt kvalifiseringskrav der praktisk og teoretisk undervisning og 

kunnskap står like sterkt.  
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2.4 Konseptuelt rammeverk 

1. Erfaringsbasert læring 

2. Fenomenbasert undervisning 

3. Uteskole 

4. Kunnskapsforankring  

5. Dybdelæring 

Jeg ønsker å sette disse begrepene inn i en skolehistorisk sammenheng og se på hvor vi står i 

dag, og eventuelt hvordan denne måten å undervise på kan bidra til en større 

kunnskapsforankring og dermed dybdelæring.  Hvert konsept blir her presentert, systematisert 

etter tema.  

2.4.1 Erfaringsbasert undervisning 

Helt siden Aristoteles tid har erkjennelsesteoretikere vært opptatt av at det eksisterer et 

samspill mellom kropp og sinn. Søren Kierkegaard beskriver også sammenhengen mellom 

kropp og sinn og dermed nytten av erfaringsbasert kunnskap (Jordet, 2010 s. 66). Nå 200 år 

senere finnes det støtte i forskningen som fremhever relasjonen mellom mentale og kroppslige 

prosesser. Jordet peker på at det er nyanserte sammenhenger mellom fysisk aktivitet, 

kognitive evner og skoleprestasjoner. Han peker på tre mulige forklaringsmodeller (s. 67): 1, 

En sensomotorisk forklaringsmodell, som innebærer at motoriske erfaringer stimulerer evnen 

til å motta og organisere inntrykk. 2, En nevrofysiologisk forklaringsmodell som innebærer at 

fysisk aktivitet fremmer læring og hukommelse. 3, En psykologisk modell som innebærer at 

fysisk aktivitet har psykologiske virkninger som styrker barns motivasjon. Antagelig er 

samspillet mellom disse tre forklaringsmodellene med på å fremme elevenes prestasjoner og 

læringsutbytte på skolen. Ved å bruke kroppen og sansene i læringsprosessen oppheves et 

kunstig skille mellom kroppslig og mental aktivitet (s.69). Thorsheim, Kolstø & Andresen 

(2016) skriver i innledningen av sin bok Erfaringsbasert læring at et viktig perspektiv er å 

tenke hvor elevene er om 20 år. Hva trenger de å vite da for å klare seg i livet, for å møte 

storsamfunnet? (s.7). Å jobbe praktisk, erfaringsbasert med fokus på en fenomenbasert læring 

gjør at vi også jobber variert og gir alle elever mulighet for en tilpasset opplæring. Det er 



 

 

12 

igjen en viktig og god metode på veien til en kunnskapsforankring. Thorsheim et al. sier at  

hensikten til storsamfunnet i forhold til skolen er å "utdanne arbeidskraft, demokratiske 

medborgere, hensynsfulle og tolerante familiefolk, for å styrke nasjonens ryggrad" (s.235). I 

tillegg, og som forutsetning skal skolen forberede eleven på voksenlivet, og gi ferdigheter og 

kunnskaper som gjør livet rikere og øker muligheten for den enkelte. Utearenaen kan være 

mye forskjellig og natur kan også være ulike arenaer og by på varierte opplevelser. Sandberg 

(2019, s.90) skriver om viktigheten av å være i naturen og få gode, nære og håndgripelige 

opplevelser som både møte med dyr, vekster, vær og årstidenes vekslinger kan gi. Det åpner 

opp for en mulighet til å være medskapende og få et forhold til liv, elementer og prosesser i 

naturen som elevene ikke ville kunne ha mulighet for å forstå i en teoretisert undervisning. 

"Learn to do by knowing and to know by doing" 

Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof, pedagog og psykolog som har vært en solid 

inspirasjonskilde inn i skoleverket, og hatt stor betydning som reformpedagog. Han hadde 

sterk tro på, og tydelige meninger rundt oppdragelsens muligheter. Deweys "learning by 

doing" er fremdeles en inspirasjon inn i arbeidet med praktisk pedagogikk. Hans tanker er like 

aktuelle i dag. "Learning by doing" eller som Dewey virkelig sa: "Learn to do by knowing 

and to know by doing" kan oversettes til "lære å gjøre ved å vite, og lære å vite ved å gjøre", 

eller "kunnskap gir bedre handling og handling gir bedre kunnskap" (Jordet, 2010 s. 109). 

Aktivitet og kunnskap henger sammen og sansene og musklene er veier til kunnskap. Hele 

kroppen må tas i bruk i en læringsprosess. Dewey viser til at vi alle lærer ved å gjøre oss 

erfaringer, og bearbeide erfaringene i handling.  Dewey var en viktig røst som fikk 

internasjonal oppmerksomhet på begynnelsen av 1900 tallet. Hans kritikk av skolen slik den 

fremsto den gang, og på mange måter fremstår i dag, gikk på at skolen var livsfjern og lite 

tilpasset barns forutsetninger og behov. Jordet (2010) beskriver det med tre punkter: 1, Skolen 

ble oppfattet som livsfjern, 2, Den stimulerte til passivitet, og 3, den den etablerte et skille 

mellom mental og kroppslig aktivitet (s. 109). Skolens kunnskapsinnhold ble fjern fra den 

virkeligheten elevene ellers befant seg i. Det var ingen sammenheng mellom det livet elevene 

levde og det elevene erfarte på skolen. Dewey oppsummerte det slik: "The isolation of the 

school - is isolation from life" (s.109). Dewey (2001) var opptatt av at elevene skulle få 

oppleve førstehåndserfaringer, og at en representasjon av verden aldri ville kunne konkurrere 

med erfaringer utfra fenomenene i den "virkelige verden". Han sier at ingen foredragsrekker 
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eller teoretiske leksjoner kan være erstatning for bekjentskap med plantene og dyrene på 

gården eller i hagen, oppnådd gjennom å leve blant dem og ta vare på dem (s.90). I Deweys 

tenkning var aktivitet et viktig og grunnleggende prinsipp. På begynnelsen av 1900-tallet var 

elevenes aktivitet ensbetydende med intellektuell aktivitet. Det var ingen sammenheng 

mellom kropp og sinn. Dette skillet kritiserte Dewey sterkt. Han pekte på at ved å skille sinnet 

fra kroppen og opprettholde denne dualismen ble "kroppen et problem, en forstyrrende faktor 

og kilde til ugagn inn i skolen"  (s.110) .Ved å hele tiden måtte undertrykke behovet for 

bevegelse ved å sitte i ro, og jobbe med rendyrkede intellektuelle oppgaver mente Dewey at 

dette var hovedkilden til disiplinproblemet i skolen. Dagens skoleforskning viser at lite er 

endret på dette området i det mange lærere bruker svært mye tid og krefter på å få elevene inn 

i rollen som elev (s.110). Deweys poeng er at læring er en intellektuell prosess som også har 

nær sammenheng med kroppslig aktivitet. Ett eksempel på Deweys erfaringsbaserte læring er 

barnet som stikker fingeren inn i flammene og brenner seg. Denne handlingen er en impuls og 

ikke en erfaring. Erfaring skjer først når barnet reflekterer eller forbinder seg med handlingen. 

Når barnet kan forbinde smerten til handlingen gir det mening for barnet, først da har barnet 

aktivt lært noe (s.111). Det blir da viktig å undervise på en konkret måte utfra fenomenene 

selv for at begrepene og læringen skal gi mening for barnet. Læring skal ikke være noe som 

skjer med eleven, men det som blir livsnært og levende utfra elevens sansbare opplevelse.  

Banking Concept of Education 

I motsetning erfaring-/og fenomenbasert undervisning står Freires Banking Concept of 

Education. Freire, opprinnelig fra Brasil, hadde som mål å utrydde analfabetisme blant folk 

fra tidligere koloniserte land og kontinenter på midten av 1900tallet. Hans innsikt var 

forankret i de sosiale og politiske realitetene til barna og barnebarna til tidligere slaver. Hans 

ideer, liv og arbeid tjente til å forbedre levekårene til undertrykte mennesker. I følge Freire 

fremstilte læreren verden som ubevegelig, statisk, kategoriserbar og forutsigbar. "His task is 

to fill the students with the contents of his narration - contents which are detached from 

reality, disconnected from the totality that engendered them and could give them significance" 

(Freire, 2005, s. 71). Friere kaller dette Banking Concept of Education og beskriver dette 

konseptet som en form for transaksjon, slik man finner i en bank. Elevene skal motta, sortere, 

memorere og plassere konsepter. Læreren må dosere og overføre. Friere peker på læreren som 

diktatoren og eleven som den passive observatøren. Friere trekker frem alternativet til 
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"Banking Concept" med "problem-posing education" . Det innebærer en konstant avduking av 

virkeligheten. Både lærer og elever blir i fellesskap ansvarlige for en prosess der alle vokser. I 

denne prosessen er argumenter basert på «autoritet» ikke lenger gyldige. For å fungere, må 

autoritet være på frihetens side, ikke mot den. "The teacher presents the material to the 

students for their consideration, and re-considers her earlier considerations as the students 

express their own" (s. 81). Han understreker at "Knowledge emerges only through invention 

and re-invention, through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human beings 

pursue in the world, with the world, and with each other" (s.72). Innen Banking Concept of 

Education blir undervisningen livløs og forsteinet. Virkeligheten snakkes om som om den var 

statisk og forutsigbar. Ord tømmes for sin konkrethet og blir hule og fremmedgjorte. Det er 

mangel på utveksling. Dette gjør at barna blir som beholdere som skal fylles. Jo mer læreren 

fyller beholderne, jo bedre lærer er han. Studenter blir redusert til containere som mottar, 

memorerer og gjentar.  

I sin artikkel; "The complex character of teaching" stiller Carr (2003) seg dette vanskelige 

spørsmålet; "Hva vil det si å være en god lærer?". Er det kunnskapsformidlingen, eller evnen 

til å lære bort så mye som mulig på kortest mulig tid? Hva skiller en god pedagog fra en 

dårlig pedagog? Carr peker på noen viktige aspekter der han blant annet fremhever at de aller 

beste lærerne alltid blir husket for deres menneskelighet. Lærerens evne til forbindelse med 

elever gjennom relasjonsbygging basert på interesse og ekte omsorg (s.64). For å skape en 

god relasjon, og virkelig forstå menneskene rundt oss må vi legge til rette for en interaksjon 

utenfor klasserommet. En undervisning som legger til rette for menneskemøter og 

samhandling. 

2.4.2 Fenomenbasert undervisning 

Fenomenologiens grunnlegger var den tyske filosofen Husserl. Flere filosofer har arbeidet 

innenfor temaet, og både Heidegger, Gadamer og Merelau-Pontys tanker er velkjent innenfor 

fenomenbasert undervisningsmetode. Husserl mente at fenomenologiens tanke er at en må gå 

til saken selv. Han pekte på at en måtte gjøre dette mest mulig nøytralt og at saken ikke kunne 

beskrives før saken var betraktet med ulike perspektiv og refleksjoner. Man skulle ikke ta 

med i studeringen personlig bakgrunn, historisk og kulturell bakgrunn og tidligere forståelse 

og mening om en sak (Fasting, 2013, s.13). Heidegger utvikler fenomenologien i en ny 

retning. Heidegger løser opp skillet mellom subjekt og objekt og innfører begrepet væren. 
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Alle kommer med et eget erfaringsgrunnlag, en førforståelse. Fortolkning står dermed 

sentralt. Denne retningen innenfor fenomenologien kalles hermeneutisk fenomenologi. 

Hverken Heidegger eller Gadamer, som var Heideggers elev, setter kroppen i sammenheng 

med fenomenbasert undervisning (s.14). Merleau-Ponty er den første som setter kroppen i 

sentrum. Han poengterer at det "i fenomenologien er noe som kommer til syne, at det er noe 

som treffer vårt sanseapparat, og det da også er vesentlig hvem det kommer til syne for" 

(s.15). Olesen (2003) beskriver Merleau-Ponty  som vitenskapsmann,  anti-dualist og 

helhetstenker. Olesen skriver at hans prosjekt var å problematisere all "kunstig" og 

"oppsplittet" vitenskap, som unaturlig forsøker å forstå mennesket og levende liv som kun 

subjekt eller objekt" (s. 246). Olesen peker på at fenomenologien som metode vil ta i bruk 

hele vårt kognitive system. Altså hele kroppen og alle våre sanser - som en primær tilgang til 

erkjennelse (s 247). Hos Merleau-Ponty er tale og tanke en kroppslig handling, og han vil 

hevde, at enhver samtale og dialog er  så vel kroppslig som språklig (s 248). Mottakerens 

tolkninger og drøftinger, personlige erfaringer og opplevelser er viktige for Mereau-Ponty. 

Lindholm (2021) skriver: "Fenomenologi er ingen teori om noe, men et forsøk på å bli 

oppmerksom på hvordan virkeligheten skinner en i møte, før ord, forestillinger og 

forklaringer legger beslag på oppmerksomheten" (s.83). Han poengterer at objekter og ting 

allerede har en mening. Alle våre erfaringer med verden er ladd med mening. Lindholm 

refererer til Goethe som skrev på sine eldre dager: "Man må ikke søke bak fenomenene, men 

la dem selv være læren" (s.83). Muligens er vi for raske til å tillegge tingene mening og ikke 

la tingene snakke for seg. Morse (2015) trekker frem opplevelse eller erfaring som en viktig 

komponent for læring og fordypelse. Erfaring står mellom noe subjektivt personlig eller 

privat, og felles eller kollektivt. For å få en erfaring eller opplevelse må en stå i møte med noe 

utenfor en selv. Noe menneskelig, eller natur. "Experience, we might say, is at the nodal point 

of the intersection between public language and private subjectivity, between expressible 

commonalities and the ineffability of the individual interior" (s.114). For at det skal kunne 

oppstå en dypere forståelse av det andre eller seg selv mener Morse det er viktig å gi 

opplevelsen tid, med tid kan fordypelse komme. I mellomrommene kan nye refleksjoner, nye 

erkjennelser eller tanker tre frem. Morse (2015) trekker frem Adams (2007) som sier 

"Interrelating is our essence, our calling and our path"(s.115). Det er i møte med det andre  en 

kan lære noe om seg selv. I møte med andre kan det oppstå refleksjoner og en dypere følelse 

av å være i verden. For at det skal oppstå en fordypning må en være bevisst sine omgivelser, 
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være åpen for at mennesker og natur kan være med å sette preg på, eller forandre og fordype 

den erfaringen og opplevelsen en er i ferd med å få eller søker. Vi må stoppe opp, og med 

intensjon rette vår oppmerksomhet utover. Dette beskriver en fenomenologisk inngang til 

kunnskap, en fenomenbasert læring. Fenomenologi forsøker å beskrive hvordan og på hvilken 

måte oppmerksomhet innenfor en erfaring oppstår. Hvordan en kan beskrive essensen i ting. 

Morse (2015) viser til Max van Mannens (1997) definisjon på fenomenologi; 

"Phenomenology is the study of the life world - the world as we immediately experience it 

pre-reflectively rather than as we conceptualize, categorize, or reflect on it" (s. 9). Dette 

fordrer en åpenhet, en nysgjerrighet og det kan sammenlignes med å se verden gjennom et 

barns øyne. Barn har en naturlig vei til kunnskap gjennom å oppdage og studere fenomenene. 

De erfarer noe i seg selv gjennom å åpne opp for et møte med verden. Haggström (2017) 

poengterer at for å oppdage verden, og finne mening må det skje gjennom en egenaktivitet og 

opplevelse. For å forstå verden, må man oppleve verden. "Phenomenological learning 

emphazizes the prosess of meaning making through an individual ́s self-experience" (s.188). 

Hva slags intensjon vi har i møte med en opplevelse bestemmer hvordan vi vi møte, og lære 

av opplevelsen. Jo mer bevisste vi er i det vi gjør, jo mer får vi ut av opplevelsen. Hvis vi 

starter med å oppdage verden, være ute, jobbe med hele kroppen, sanse og erfare, og så 

samler oss for å reflektere og finne en ny forståelse, vil det vi har lært sette seg på et dypere 

plan enn om informasjonen er overlevert teoretisk og uten noen form for bevegelighet eller 

kunstnerisk fordypelse. Vi opplever verden gjennom våre sanser og kropper, og gjennom 

erfaringer, selvopplevd eller formidlet av andre (s.190). Vår eksistens i verden er kroppslig og 

vi kan ikke skille oss fra kroppen vår; det er vår tilgang til verden. Det å være i læring med 

hele kroppen, være i aktivitet og jobbe utforskende gjør at vi lærer bedre. At læringen gis en 

nødvendig dybde. 

"Emergence"  

Emergence er et nøkkelbegrep i oppgaven, da jeg ønsker at noe skal oppstå i barna i møte 

med fagstoffet, og at fagstoffet gjenspeiler selve livet. Freire (2005) kritiserte at utdanning og 

skole var blitt en form for transaksjon. Han har likhetstrekk til Osberg, Biesta og Cilliers 

(2008) som snakker om at læring og kunnskap må være noe som blir til, eller skapes, mellom 

verden og barnet/mennesket. Herav konseptet emergence som kan oversettes med tilblivelse 

eller tilsynekomst. Osberg, et al. kommer inn på selve prosessualiteten i det hele. I forbindelse 
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med skole og undervisning, blir læring ofte fremstilt som noe trinnvist og avgrenset, hvor 

fagstoff, klassetrinn og elever er statiske størrelser. I realiteten er læring en skapelsesprosess i 

seg selv. Den emergentistiske epistemologien kan føre til en annen måte å forstå pedagogisk 

praksis på sier Osberg et al., siden vi finner at utdanning ikke lenger handler om å forstå et 

ferdig univers, eller til og med om å delta i et ferdig og stabilt univers. Det er snarere 

resultatet av å delta i skapelsen av et uferdig univers. Elevene er ikke stillestående mottakere 

av informasjon om et ferdig utformet univers (s. 215). Elevene, læring, læreren, fagstoffet, 

skolen og verden er i uopphørlig tilblivelse, og denne erkjennelsen må også komme til uttrykk 

i praksis. Crowel (2020) skriver at utdanningens ønske bør være at den er målrettet, visjonær 

og relevant for elevenes liv og samfunnets behov nå og i fremtiden. Når studenter er 

engasjert, blir læring naturlig internalisert og inkorporert i kreativ og responsiv handling, og 

noe vil oppstå i dem, argumenterer Crowel (2020). I levende systemer er fremvekst en type 

"bottom-up" intelligens. Det er ikke noe forutsigbart utfall, og det er heller ingen leder som 

leder an. Vi må gi elevene mulighet til å samhandle med de naturlige prosessene for 

meningsskaping, til å konsolidere erfaringer over tid, og å ta valg om hva de skal gjøre med 

denne læringen og hvilken betydning den har for deres liv. 

2.4.3 Uteskole - Et utvidet klasserom 

Uteskole er et begrep som brukes om elevenes opplæringsrom utenfor klasserommet, et 

uformelt læringsmiljø. Jordets (2010) definisjon av uteskole har vært viktig for skolepraksis, 

forskning og litteratur. Jordet betegner uteskole som en "arbeidsmåte hvor man flytter deler av 

skolehverdagen ut i nærmiljøet" (s.32). Uteskole benyttes i deler av, eller hele skoledagen, i 

natur eller lokale omgivelser. Målet er å supplere og berike den mer abstrakte læringen som 

foregår inne i klasserommet. Jordet (2010) peker på at det i dagens skole fines en bred og en 

smal forståelse av uteskole. Den brede forståelsen innebærer at uteskole brukes som et middel 

for å fremme elevenes allmenne dannelse. Læringsaktivitetene flyttes ut av klasserommet 

fordi en mener at det tilfører undervisningen så mange kvaliteter at en ønsker å bruke tid på 

det. Kvalitetene som tillegges uteskole er blant annet en helsefremmende fysisk aktivitet,  

kreativ utfoldelse, lek og sosialt samvær (s. 32). Dette er en utbredt forståelse av hva uteskole 

er. Faren ved denne måten å tolke uteskole på er at det faglige aspektet ved uteskole kommer i 

bakgrunnen og det sosialpedagogiske blir for tungt vektlagt. En bred forståelse av uteskole 

krever derfor en høy grad av bevissthet rundt hva, hvordan og hvorfor de skal arbeide ute. En 
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smal forståelse av uteskole innebærer at man bruker utearealene til å realisere spesifikke 

faglige, eller sosiale mål. Den almendannende funksjonen ved uteskole tones ned, og det 

faglige utbyttet av å bruke uteområdet fremheves. Begge tilnærmingene gir mange av de 

samme mulighetene og i praksis kan det være fruktbart å kombinere tilnærmingene utfra 

situasjonen (s. 33). Å flytte deler av opplæringen ut av klasserommet, betyr ikke at man 

avviser klasserommet som læringsarena, men utvider perspektivet på læring og dannelse ved 

at man tar i bruk et utvidet læringsrom.  

Naturopplevelser, fysisk aktivitet og uteskole 

"Friluftsliv, en vei til høyere livskvalitet", skrev Miljødepartementet i sin stortingsmelding i 

2000 for å rette fokus på livskvalitet gjennom opplevelser og aktivitet i naturen og 

lokalmiljøet. (St.meld. 39 2000-2001) Målgruppen barn og unge er gitt særlig prioritet i 

denne stortingsmeldingen. Den aktivitetsskapende virksomheten skal bli tatt hand om av de 

frivillige organisasjonene, skolen og barnehagene. Komiteen viser til betydningen friluftslivet 

har for flere sider av samfunnet. De skriver at det kan være kilde til rekreasjon, folkehelse og 

en positiv fritid, samt den store betydningen friluftsliv har for at barn skal kunne utvikle 

motoriske ferdigheter. "Videre noterer komitéen seg den store betydningen friluftslivet har for 

opplevelse av og forståelse for naturen, miljøet og menneskets plass og innbyrdes 

avhengighet" (regjeringen, d.å.). Regjeringen vil styrke arbeidet med motivasjon og 

stimulering til friluftsliv for barn og barnefamilier, med særlig vekt på de som i dag ikke i det 

hele tatt eller bare i liten grad tar del i friluftsliv og fysisk aktivitet. To av de viktigste 

tiltakene Regjeringen fremmet er å gjennomføre en nasjonal satsning på uteaktivitet i 

barnehager, skoler og skolefritidsordninger. I tillegg legger de ansvaret over på kommunene 

for å kartlegge uteområdene i og ved skoler og barnehager som grunnlag for en planlagt og 

systematisk forbedring av tilgangen på friluftsliv og bruk av naturen i undervisningen 

(regjeringen d.å.). Louv (2008) problematiserer i boken "The last child in the woods " at barn 

i dag er mer oppdaterte på global oppvarming og klimaproblematikk enn å leke og være kjent 

i nærmiljøet. Mange barn i dag er ikke kjent i nærskogen, har klatret opp på det nærmeste 

fjellet eller kjenner nærområdet ut og inn. Deres nærkontakt med naturen er mer eller mindre 

borte, og bevisstheten er skiftet fra det nære til det globale. Louv sier at skiftet i vårt forhold 

til den naturlige verden er oppsiktsvekkende selv i omgivelser som man ville anta var viet til 

naturen.  For en ny generasjon er naturen mer abstraksjon enn virkelighet. I økende grad er 
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naturen noe å se på, å konsumere, å ha på seg - å ignorere (s.2). Louv peker på at fravær fra 

naturopplevelser og kontakt med naturen er urovekkende for deres mentale og psykiske helse. 

Gjennomtenkt naturopplevelse kan være en viktig terapi. Han sier at kontakt med naturen er 

like viktig for barn som søvn og ernæring. "Healing the broken bond between our young and 

nature is in our self-interest, not only because aesthetics or justice demands it, but also 

because our mental, physical, and spiritual health depends on it" (s.2). I Skoleverkets 

"handlingsplan for fysisk aktivitet; Sammen for fysisk aktivitet" (2005-2009;40) påpekes det 

at skolen har en unik mulighet til å sørge for at alle barn får en grunnleggende fysisk 

hverdagsaktivitet og kjennskap til natur og lokalmiljø. I handlingsplanen fremheves det at 

fysisk aktivitet ikke kun skal foregå i friminuttet, eller i gymtimene, men også i andre deler 

av skolehverdagen. Uteskole er en god mulighet for å oppnå målet om mer fysisk aktivitet, i 

tillegg til å være en tydelig uttalt læringsarena. Selv om det er mye læring i å leke og fritt 

oppdage naturområder, vil jeg i denne oppgaven ha fokus på den mer systematiske og 

intensjonelle måten å lære på ved bruk av natur og uteområdene. Det er forskjell på å lære i, 

og å være i naturen. Gardner (2006) mener at det er et nært slektskap mellom fysisk aktivitet 

og mental utvikling. Han skriver om menneskets ulike intelligenser og at fysisk aktivitet er 

med på å styrke disse. I fysisk aktivitet øver elevene rytme gjennom løping, kast / mottak og 

svømming. Ved å være i aktivitet øves også oppfatning av rom og avstand, og måling av 

lengde og tid. Naturen innbyr til fysisk aktivitet og er derfor en viktig arena i den helhetlige 

opplæringen skolen skal gi.   

Begrepslæring og uteskole 

Vygotsky (1896-1934) argumenterte for at all intellektuell tenkning og utvikling har 

utgangspunkt i en sosial aktivitet (Imsen, 1991, s. 242). Vygotsky regnes som frontfiguren for 

det sosiokulturelle perspektivet på læring. Jordets (2010) beskrivelse og tanker rundt tre av 

Vygotskys ideer om hvordan uteskole kan være en viktig arena for begrepslæring, forståelse 

og språkutvikling resonerer med Deweys tanker. De tre begrepene Jordet trekker frem er 

spontane begreper, vitenskapelige begreper og barnets nærmeste utviklingssone (s. 183). Det 

første; Spontane begreper, eller empiriske begreper utvikles gjennom barnets omgivelser i sin 

oppvekst. Det er stadig i utvikling etterhvert som barnet er i interaksjon med mennesker og 

forholder seg til flere forskjellige situasjoner og arenaer. Det har først og fremst vært familien 

som har gitt grobunn for denne utviklingen. Utviklingen skjer i uformelle læringsituasjoner. 
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Jo flere impulser og opplevelser barnet får, jo rikere språk, og bedre begrepsutvikling vil 

barnet få (s. 184). I arbeid med uteskole vil de spontane begrepene utvikles også her. 

Vitenskapelige begreper er de begreper elevene møter på skolen, i den faglige opplæringen. 

Uten et rikt grunnlag innenfor de spontane begrepene vil ikke elevene ha en grunnmur å 

bygge de vitenskapelige begrepene på.  Forståelsen av de vitenskapelige begrepene tilegnes 

gjennom rikdom i spontane begreper. "Jo rikere ordforråd barnet har av empiriske, eller 

spontane begreper, jo rikere klangbunn vil de vitenskapelige begreper ha i barnet" (s.113). 

Alle barn har ikke like forutsetninger og forskjellene vil være store innen en skoleklasse. 

Arbeidet med uteskole og aktiv, erfaringsbasert læring vil gi alle muligheten til å utvikle den 

samme grunnmuren av begreper. Jordet peker her på forskjellen i den spontane 

begrepsutviklingen mellom elever med forskjellig bakgrunn. Barn som kommer til skolen 

med mange impulser hjemmefra, og som er rikt utrustet i omgang med ressurssterke foreldre 

vil utvikle et stort forråd av spontane begreper. Mange av disse barna har også tilgang på flere 

forskjellige fritidsaktiviteter. Læringspotensialet blir større enn barn som kommer til skolen 

med mindre kulturell kapital og et tilsvarende fattigere forråd av spontane begreper (s. 186). 

Jordet poengterer også at det er etablert en nær sammenheng mellom barnets nærmeste 

utviklingssone og uteskole. Barnets nærmeste utviklingssone kan forstås som en kognitiv 

vekstsone. Denne vekstsonen kan inneholde oppgaver som barnet får støtte til å klare 

gjennom et dialogisk samarbeid med den voksne. Læreren/veilederen må tilpasse opplæringen 

til elevens behov og utvikling. Denne måten å tenke på, sier Jordet, er av 

utviklingspsykologen Bruner kalt stillasprinsippet (s.187) som handler om at jo større 

ordforråd av spontane begreper barnet har jo større er læringspotensialet. Interaksjon og 

relasjon mellom lærer og elev er også viktig for læringen. Begge konklusjoner gir en 

læringsteoretisk legitimering av uteskole (s. 187). Jordet konkluderer her med at uteskole har 

en dobbel funksjon i læringen, både språklig gjennom begrepslæring og dermed økt 

læringspotensial, og styrking av det relasjonelle. Læreren blir bedre kjent med den enkelte 

elev og kan dermed ivareta sin rolle som stillasbygger bedre. Dette vil fremme elevenes 

læringsutbytte. 

2.4.4 Kunnskapsforankring  

Selv om Dewey var forkjemper for erfaringsbasert læring, skulle læringen også være basert på 

tekstbasert kunnskap. Han mente at teori og praksis ikke var to separate deler i 
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undervisningen. Kunnskapsforankring er en viktig del av erfaringsbasert- og fenomenbasert 

læring på vei mot en dybdelæring. Rømer (2013) peker også på dette ved å argumentere for at 

å erfare har en passiv og en aktiv side. "You do something on the environment (active) and 

the environment does something to you (passive)" (s. 293). Mellom den aktive og den passive 

delen av erfaringen foregår det en transaksjon. Gjennom denne transaksjonen kommer det noe 

nytt, noe helt eget. Når vi underviser barna i skolen er det viktig at vi gir rom for en 

fordypning gjennom erfaring. Gjennom en egen-aktivitet, men også en lyttende del. Denne 

fordypningen vil gi rom for at det oppstår noe helt nytt. En dypere forståelse og erfaring. Den 

hendelsen som da oppstår er en egen ‘ting.’ Rømer peker på at vi alle er inne i ‘tingen’. Vi er 

hendelser. Hvis vi vil utvikle oss må vi tørre å dykke ned i materien.  

Vingdal (2014) refererer til 70 undersøkelser som ble gjort i perioden 1998-2007 på oppdrag 

fra kunnskapsdepartementet. Utgangspunktet var at de fleste studier som omhandler læring 

viser at det er læreren som har mest å si for hvordan og hva barna lærer. Gjennomgangen av 

disse viser tre lærerkompetanser som de viktigste for elevers læring. 1, Relasjonskompetanse, 

2, regelledelseskompetanse og 3, didaktisk kompetanse. Relasjonskompetansen handler om 

lærerens evne til å skape en god relasjon til elevene og troen på læringspotensialet til den 

enkelte. En god relasjonskompetanse gir omsorg til elevene og elevene opplever seg sett og 

føler støtte. Regelledelseskompetanse betyr at læreren har god kontroll over hva som skal skje 

og har oversikt fra start. Elevene kan involveres i å bestemme regler, eller legge til rette for 

fellesskapet, men det er tydelig veiledet av læreren. Didaktisk kompetanse har med hva 

læreren gjør i undervisningen. Det forutsetter godt faglig nivå og oversikt hos læreren. Det 

gjør at læreren lettere kan se sammenhenger og bruke ulike materialer, arenaer og 

tilnærmingsmåter i undervisningen.  

2.4.5 Dybdelæring 

Dybdelæring er et begrep som er flittig brukt i skolen i dag. Med fremveksten av 

informasjonssamfunnet trenger skolen å finne metoder for å få aktualitet, vekt og dybde i den 

jungelen av informasjon som finnes der ute. Dybdelæring kan forstås på ulike måter. Jeg 

velger å se på to definisjoner av begrepet, den første hentet i "Veileder for utforming av 

læreplaner, juni 2018" fra regjeringen: 

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse 
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av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det 

innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike 

måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.  

(regjeringen, d.å) 

På hvorfor dybdelæring er viktig skriver det utdanningsvitenskaplige fakultet på UIO at det er 

gjennom dybdelæring eleven skal gjøres i stand til å møte utviklingen ved at de har lært å 

overføre og anvende kunnskap fra et fag til nye faglige situasjoner. De skriver at dybdelæring 

er hensiktsmessig fordi det gir elever økt mulighet til å overføre det de lærer i dag til å mestre 

en ukjent framtid (uio, d.å.). Dybdelæring krever et helhetlig pedagogisk arbeid. Elevene må 

ha god tid til å utvikle en forståelse innenfor tema, og anvende det de har lært på ulike måter. 

Lindholm (2021) refererer til Ohlsson, professor i Psykologi, og forfatter av boken "Deep 

learning" (2011), Ohlsson mener at for å kunne nyttiggjøre seg ikke-monoton læring, eller 

dybdelæring, må man kunne ta i bruk tre ferdigheter: evne til kreativitet, evne til å korrigere 

kunnskap, og evne til å revidere selve rammen for hvordan man forstår verden (s.181). Dette 

kaller han ikke-monoton læring i motsetning til læring gjennom sykliske gjentagelser, basert 

på forutsigbarhet der elevene vet hva som kommer til å skje. Ikke-monoton læring er knyttet 

til linjær tid og hendelser, som ikke gjentar seg monotont. Dybdelæringen har funnet sted når 

mennesket er i stand til forestille seg virkeligheten prinsipielt annerledes enn den faktisk er. 

Når vi kan overstyre, revurdere eller forkaste kunnskap som vi tidligere ville akseptert, da 

kommer vi i kontakt med sider av virkeligheten som er uforutsigbare (s.181). Ohlsson 

begrenser seg til kognitiv psykologi, og tar dermed ikke hensyn til den kroppslige dimensjon. 

Lindholm mener at det har begrenset begrepets implementering her til lands. Kropp og 

kroppslig læring, perspektiver på barn og barndom er helt fraværende i forskningslitteraturen 

som ligger til grunn for de norske utredningene (s.182). Gardner (2006) ser et nært slektskap 

mellom fysisk aktivitet og mental utvikling. Gjennom hans arbeid med menneskets ulike 

"Intelligenser" har skolen til en viss grad fått forståelse for det kroppslige i læringen.  

Jeg har her belyst mine fem hovedkonsepter: 1. erfaringsbasert læring, 2. fenomenbasert 

undervisning, 3. uteskole, 4. kunnskapsforankring og 5. dybdelæring. Disse vil bli belyst i 

kapittel fem og satt i sammenheng med mine funn og teorien jeg i dette kapitlet har presentert. 

Siden jeg skriver om praktisk undervisning og mine konsepter nettopp dreier seg om hvordan 

det er mulig å levendegjøre undervisningen i samspill med elevene var det naturlig for meg å 
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bruke konseptene i en metode som gav mulighet for praksisnær forskning. Jeg har derfor valgt 

action research som min hovedmetode. I analysen har jeg tatt for meg hvert konsept og 

systematisert data deretter. 
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3. Data og metode 

I dette kapitlet vil jeg redegjøre for oppgavens metodologi, forskningsdesign, metoder for 

innsamling av data og analyse av data. Jeg vil også diskutere etiske hensyn og utfordringer 

knyttet til forskningsprosjektet.  

3.1 Basic qualitative research 

Oppgavens metodologiske utgangspunkt er det Merriam (2009) referer til som basic 

qualitative research. Ifølge Merriam er en grunnleggende fortolkende studie den vanligste 

formen for kvalitativ forskning innenfor utdanning. Et viktig poeng i denne sammenhengen er 

holdningen om at all virkelighet blir konstruert i møte mellom individ og omverdenen. Dette 

innebærer et konstruktivistisk vitenskapssyn (s. 22). Konstruktivismen tar opp viktige og 

sentrale områder i forhold til hvordan mennesker tilegner seg ny kunnskap. Et viktig poeng i 

konstruktivismen er at kunnskap fører til ny kunnskap (Grøttjord, 2012, s. 51). 

Christoffersen og Johannesen (2012) peker på at valget av forskningsdesign handler om 

hvordan jeg som forsker vil forme min forskningsprosess på en hensiktsmessig måte. 

Hvordan vil jeg som forsker analysere, tolke og behandle de innsamlede dataene. Bloomberg 

& Volpe (2008) sier noe om hvordan forskeren bør behandle og jobbe med innsamlede data i 

en kvalitativ dataanalyse. De skriver at det er viktig at forskeren er tålmodig og reflekterende i 

et arbeid som streber etter å forstå flere datakilder. Den analytiske prosedyren faller i 

hovedsak inn i følgende sekvensielle faser; Organisere dataene, generere kategorier, 

identifisere mønstre og temaer og kode dataene (s. 40). Under den samfunnsvitenskapelige 

metode finner vi to underkategorier/metoder; Kvalitativ metode og kvantitativ metode 

(Christoffersen & Johannesen, 2012, s. 17). Det er flere forskjellige forskningsdesign innenfor 

den kvalitative metoden, for eksempel casedesign, action research/aksjonsforskning, 

fenomenologi og etnografi (s. 93) I mitt forskningsdesign har jeg implementert action 

research, på norsk aksjonsforskning, som en av metodene. Mitt forskningsdesign kan deles 

inn i fire faser. Jeg hadde en fase med litteraturstudier og forberedelser av prosjektet med 

klassen, i neste fase gjennomførte jeg aksjonsforskningen, i den tredje fasen gjennomførte jeg 

intervjuer og analyserte den innsamlete dataen, og i den siste fasen diskuterte jeg funn og 

ferdigstilte oppgaven. 
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3.2 Action research - aksjonsforskning 

Jeg ønsket å se på egen praksis og forske på om det er mulig å drive undervisningen mer 

erfaringsbasert, utfra en uteundervisning og ha fokus på fenomenbasert læring. Spørsmålet jeg 

stilte meg selv var; vil det være mulig å få til en kunnskapsforankring gjennom denne 

metoden og dermed en dybdelæring? Ved å velge aksjonsforskning som metode ville jeg 

kunne ha et metaperspektiv på min egen undervisning.  Gjennom aksjonsforskning ville jeg 

også kunne justere og se på effekten av det underveis. Altså gjennom et konstruktivistisk syn; 

at kunnskap fører til ny kunnskap. McNiff & Whitehead (2010) forklarer at det er nettopp 

dette aksjonsforskningen skal gjøre. Hjelpe læreren, og nå forskeren, til å prøve ut, evaluere 

og forbedre egen praksis. Når forskeren er læreren er det lettere å endre og forbedre praksis 

fordi du er så tett på elevene og kjenner gruppen og deres dynamikk, styrker og svakheter 

godt. Aksjonsforskningens mål og formål handler om å forbedre læring for å forbedre praksis, 

som er forskjellig fra målene og hensiktene til tradisjonelle forskningsformer. Det betyr også 

å være tydelig på hvorfor du bør gjøre aksjonsforskning og mulige bidrag du kan gi (s.7). Jeg 

ønsket å bruke action research, som en metode i deler av studien. Da jeg jobber som 

klasselærer og er tett på elever, timeplanarbeid, metodeplanlegging og utførelse, så jeg det 

som en god anledning til å bruke klassen som en del av min forskning. Min forskning ble en 

deduktiv, iterativ prosess der jeg kom med et spørsmål jeg ville utforske, for så å se på det i 

praksis, gå tilbake til spørsmålet og se på det på nytt. Dette gav meg en god mulighet for å 

fordype, spisse og endre arbeidsmetoder underveis.  

 Jeg intervjuet også to lærere ved skolen som har erfaring med bruk av uteundervisning og 

tanker om erfaringsbasert/aktiv undervisning. Terborg (2016) skriver på sin hjemmeside at det 

viktigste ved action research er action. Aksjonsforskning er initiert av meg som forsker. Det 

er viktig å se reflektert på det jeg gjør. Hun skriver at det er viktig å stille spørsmål, sjekke 

hva andre allerede har funnet ut, og identifisere problemet man ønsker å løse eller utfordre. 

Action Research gir enkeltpersoner muligheten til å analysere sin egen praksis og se etter 

løsninger på problemer de identifiserer.  McNiff og Whitehead (2010) beskriver i sin bok 

"You and Your Action Research Project" at det du gjør i forskningen er sidestilt med selve 

forskningen/behandlingen av datamaterialet. Aksjonsforskning handler om to ting: handling, 

altså hva du gjør, og forskning som er hvordan du lærer om, og forklarer hva du gjør. 

Handlingsaspektet ved aksjonsforskning dreier seg om å forbedre praksis. Forskningsaspektet 
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handler om å skape kunnskap om praksis. Kunnskapen som skapes er din kunnskap om 

praksisen din (s.5). Ved å bruke aksjonsforskning som metode fikk jeg mulighet til å prøve ut 

og reflektere over egen praksis, og sette resultatene inn i system. Som Rönnerman & Salo 

skriver i sin artikkel er det mange definisjoner på hva en Action Research er, mye ut ifra 

hvilket utgangspunkt forskningen har og hvilken sammenheng den står i. "Definitions of 

action research vary greatly depending on the tradition, function and structure of educational 

systems" (1/2012 ). Rönnerman & Salo har valgt seg denne definisjonen på aksjonsforskning 

som metode: 

A reciprocal challenging of professional knowledge and experiences, rooted in 

everyday practices within schools, in collaborative arenas populated by 

researchers and practitioners, and in the interchange of knowledge of different 

kinds (Rönnerman & Salo, 2008, p. 277).  

Noe av det viktigste ved all forskning er å komme frem til ny kunnskap. Mcniff & Whitehead 

(2010) poengterer dette slik "The highest aim of all research, including action research, is to 

create new, original knowledge" (s. 9). Jeg påstår å ha kommet frem til en måte å undervise 

erfaringsbasert på som også omfavner kunnskapsforankring. Denne metoden oppdaget jeg i 

samspill med elevene, og jeg viser til den som en tredelt undervisningsmetode.  

3.3 Metoder - samling av data og dataanalyse 

Jeg skal nå redegjøre for de strategiene jeg har benyttet meg av for å samle inn data. Deretter 

vil jeg forklare hvordan jeg har gått frem for å analysere dem. Jeg har i all hovedsak samlet 

inn data gjennom tre metoder; intervjuer, deltagende observasjon og loggføring. Dette er tre 

metoder som gir relativt god bredde i tilfanget av data, fordi de til gir tilganger til empirien fra 

forskjellige ståsteder. Intervjuene går i dybden, den deltagende observasjonen og loggføringen 

gir bredde.  

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer er en av de mest utbredte formene for innsamling av empirisk data innenfor 

kvalitativ forskning. Ifølge Kvale (1996) utgjør intervjuet det råe materialet som gir grunnlag 

for en senere meningsdannende prosess. Det kvalitative forskningsintervjuet beskrives som et 
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forsøk på "Å forstå verden fra intervjupersonens side, å få frem betydningen av folks 

erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer" 

(Kvale, 1996, s. 17). DiCicco-Bloom & Crabtree (2006) påpeker at det individuelle 

dybdeintervjuet tillater intervjueren til å gå dypere inn i sosiale og personlige anliggende (s. 

93). Dybdeintervjuer brukes til å oppdage og belyse felles forståelser innenfor en gitt gruppe 

(s. 95). Kvale påpeker at "An interview guide indicates the topics and their sequence in the 

interview" (s.17). Jeg var opptatt av å stille åpne, ikke ledende spørsmål som ville gi 

anledning til refleksjon og hente mest mulig informasjon fra respondentene. Det var viktig for 

meg å etablere en god atmosfære der respondentene følte at de kunne snakke fritt. Kvale 

påpeker at det krever en delikat balanse mellom kunnskapssøken og det etiske aspektet rundt 

følelsesmessig interaksjon (s.124). I dette prosjektet har jeg intervjuet to kollegaer om deres 

erfaringer og tanker rundt aktiv, erfaringsbasert undervisning. Intervjuguiden ligger vedlagt 

(vedlegg 1). Respondentene har svart på spørsmålene utfra et lærerperspektiv. Dermed 

kommer elevenes perspektiv kun frem gjennom lærernes observasjon av elevenes respons på 

undervisningen. Respondentenes sitater er satt i kursiv. Mine intervjuspørsmål er direkte 

knyttet til mine forskningsspørsmål; 

Hvordan opplever lærerne effekten av å undervise erfaringsbasert og bruke 

uteundervisning på steinerskolen.   

På hvilken måte kan kunnskapen forankres hos elevene ved bruk av 

erfaringsbasert læring som undervisningsmetode? 

Jeg sendte spørsmålene  på mail så de kunne tenke igjennom sin undervisningspraksis i 

forkant av intervjuet. Det var betydningsfullt i forhold til min mulighet for å gå i dybden i 

intervjusituasjonen. Jeg noterte noe for hånd og skrev intervjuet direkte inn på PC mens 

intervjuet pågikk. Kvale (1996) peker på viktigheten av debriefing etter intervjuet. Det må tas 

høyde for at respondenten kjenner på uro, tomhet, eller usikkerhet ved å ha utlevert seg selv 

og sine tanker. Kvale mener derfor at det er viktig å gi rom for en utdyping, eller klargjøring 

(s. 128). Etter intervjuet leste respondentene og jeg gjennom svarene med mulighet for å 

tillegge eller utdype svarene der det var ønskelig. Jeg kunne også be om presisering eller 

forklaring om jeg skulle trenge det. Intervjuene ble gjennomført en og en på skolen, hvor vi 

satt sammen i et rom.  
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3.3.2 Deltakende Observasjon 

Å observere kan være en fruktbar metode for å lære å kjenne elevene bedre. Observasjonen 

kan avdekke om undervisningsmetoden treffer og engasjerer, og om den gir grobunn for 

nysgjerrighet, eller ikke. Jensen & Witsø (2015) skriver om hvordan god observasjon kan 

være et nyttig verktøy og handler om å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte. 

En observasjon skal gi svar på noen grunnleggende spørsmål. "Observasjon brukes som en 

kartleggingsmetode som kan danne grunnlag for ulike former for rapportering og 

dokumentasjon" (s.4). Guest, et al, (2013) argumenterer at deltagerobservasjon kan anses som 

den mest naturlig og samtidig mest krevende formen for innsamling av data. Den knytter 

forskeren til de mest grunnleggende menneskelige opplevelser, og gir mulighet for 

oppdagelser gjennom fordypelse og deltagelse (s.75). Fangen (2010) skriver at observasjon 

gjør at man kommer nærme personers virkelighet, og dermed får personlig kunnskap om tema 

man ønsker å undersøke. Selv om observasjon er en ressurs- og tidskrevende metode, ansees 

det som den mest gunstige metoden når forskeren ønsker direkte tilgang til feltet som skal 

undersøkes. Mange sider ved det sosiale livet blir kun synlig for dem som deltar i det (Guest 

et al., 2013, s. 142).  Gjennom observasjon sikrer forskeren seg informasjon om forhold 

deltakerne ikke vil snakke om. Kunnskap og kompetanse er ikke alltid formulerbar, og derfor 

anses observasjon som den eneste metoden å skaffe seg gyldig kunnskap på i flere 

sammenhenger.  

Som en del av forskningsprosjektet gjennomførte jeg et fireukers prosjekt fra 13. september til 

8. oktober 2021, der jeg forsket i erfaringsbasert og uteundervisning. I denne perioden 

observerte jeg elevene og meg selv gjennom deltakende observasjon. Det er  forskjell på 

deltakende observasjon og direkte observasjon, påpeker Guest et al (2013, s.145). Direkte 

observasjon er en kvantitativ metode som ikke krever en interaksjon mellom observerer og 

deltaker, men kan foregå som video-, eller lydopptak og er derfor en strukturert form for data 

innsamling. Deltakende observasjon er en kvalitativ metode, som krever interaksjon og gir en 

mer ustrukturert datainnsamling. Å være deltakende observatør betyr at dataene som blir 

innsamlet er unike for observatøren (s. 79). Ved å observere i egen klasse var elevene seg selv 

og avslappet. Jeg var ikke et fremmedelement de måtte forholde seg til, bli kjent med eller 

følte de måtte "skjerpe seg" rundt. I noen sammenhenger får den deltakende observatøren med 

seg mer enn hvis det tas i bruk direkte observasjon. Jeg tror jeg som deltakende observatør har 

mulighet for å observere samtaler, blikk, kroppsspråk og lettere se hvordan elevene reagerer 
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på undervisningen. Et filmkamera kan være forstyrrende, eller vil ikke få med seg detaljer i 

interaksjonen.  Jeg prøvde å observere elevene og meg selv så oppmerksomt  som mulig. I 

løpet av perioden noterte jeg meg hvordan jeg kunne lede prosjektet annerledes, og hvordan 

jeg kunne forbedre min observasjonsrolle ved for eksempel å gi meg selv mulighet til å trekke 

meg tilbake og notere noen minutter hver dag. Ut fra reaksjoner, eller endrede 

rammebetingelser, gjorde jeg forandringer for å optimalisere elevenes utbytte av prosjektet. 

Ifølge Jensen & Witsø  (2015) handler observasjon om å bruke egne sanser for å samle 

inntrykk. Observatøren må trene seg i å observere hva andre gjør, ikke bare høre på hva de 

sier at de gjør, eller det jeg selv tror at jeg gjør. Sansene blir observatørens måleinstrument. I 

observasjonen tilstrebet jeg at elevene ikke skulle ha en opplevelse av å bli observert. Jeg ville 

ikke observere enkelte elever, men gruppen/mindre grupper som helhet.  

3.3.3 Logg 

I løpet av det fireukers lange prosjektet tok jeg notater daglig. Å ta notater vil alltid medføre 

et kompromiss mellom bredde og dybde. "Fieldnotes  are always selective: It is not possible 

to capture everything" (Hammersley & Atkinson 2007, s.142). I mange 

observasjonssammenhenger vil det være begrensede muligheter for å notere underveis på 

bakgrunn av for eksempel den sosiale sammenhengen (Guest et al., 2013, s. 146). Dette var 

tilfellet for meg. I og med at jeg var i en lærer-rolle kontinuerlig så lenge elevene var tilstede, 

hadde jeg få muligheter til å gjøre notater fortløpende. En tommelfingerregel er å notere så 

snart det lar seg gjøre, og i forlengelsen utdype notatene så snart som mulig (s.93). Jeg 

begynte å notere så snart elevene hadde gått hjem. Fredag i hver uke gjorde jeg utfyllende 

notater. I notatene vurderte jeg gjennomføringen av prosjektet, gav beskrivelser av dagene, 

reflekterte rundt hva som fungerte og hva som ikke fungerte.  

3.4 Dataanalyse 

I analysen av intervjuene leste jeg gjennom svarene sammen med respondenten, klargjorde 

der jeg hadde spørsmål og ville utdype, så laget jeg et skjema som jeg delte inn i fire 

kategorier; Erfaringsbasert læring, fenomenbasert læring, kunnskapsforankring og 

dybdelæring. Disse kategoriene er hentet fra mitt konseptuelle rammeverk, ergo er dette en 

deduktiv analysemetode. Funnene fra intervjuene ble kategorisert inn i disse fire temaene. Det 
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gjorde meg oppmerksom på forskjellen på erfaringsbasert og fenomenbasert læring. Dataene 

fra loggen ble også delt inn i de fire kategoriene og systematisert på denne måten.  

Ifølge Merriam (2009) innebærer analysen i et kvalitativt forskningsprosjekt å identifisere 

gjennomgående mønstre eller temaer i dataen som er samlet. Merriam hevder at mønstrene i 

seg selv er funnene. I neste rekke kommer hvordan disse så er tolket. Derfor er refleksivitet 

veldig viktig. Temaer og mønstre dukker ikke opp av seg selv, de dannes ut ifra en 

grunnholdning, eller spesifikk interesse, på bakgrunn av forskningsspørsmålet (Srivastava & 

Hopwood, 2009, s. 77).  Ifølge Bloomberg & Volpe (2008) kan dataanalyse bevege seg 

gjennom fire stadier. I den første fasen leser man data, og lar noen gjennomgående tema 

komme til overflaten. I den andre fasen handler det om å lese data på nytt og generere koder 

ut ifra de gjennomgående temaene. I den tredje fasen undersøker man data ut ifra kodene man 

har generert. I den fjerde fasen tolker man funnene. Denne progresjonen beskrives som en 

bevegelse fra data via informasjon til kunnskap (s.100). Jeg analyserte mine data etter denne 

metoden og kom fram til funn som gav meg ny informasjon og retning i arbeidet med 

erfaringsbasert uteundervisning. 

Ifølge Smith (1996) er analyse en iterativ prosess. "You will need to read the transcript many 

times, and each reading is likely to throw up new insights" (s.19). I møte med data blir teori 

og konsepter nyansert, utfordret eller viser seg å være irrelevant. På bakgrunn av dette går 

man tilbake til teorien og fordyper og/eller utvider sin kjennskap til denne. For så å igjen 

undersøke data og se om nye aspekter kommer til overflaten. En iterativ prosess er 

repeterende, prosessen blir gjentatt mange ganger, i følge Tracy (2013): "An Iterative analysis 

alternates between emic, or emergent, readings of the data and an etic use of existing models, 

explenations, and theories" (s184). Siden jeg jobbet med et fireukers-prosjekt, hadde jeg 

mulighet for å gå frem og tilbake mellom teori og data flere ganger. Det gjorde at jeg kunne 

justere, observere og tolke på flere forskjellige måter gjennom prosjektukene. I en induktiv 

metode går man fra empiri til teori. I en deduktiv metode er det motsatt, der går man fra teori 

til empiri, her har vi en teori om et fenomen som vi ønsker å teste holdbarheten og riktigheten 

av. Da jeg analyserte mine data og observerte i prosjektet hadde jeg med meg fire konsepter 

som jeg jobbet ut fra. Min metode er derfor deduktiv. I en deduktiv tilnærming er det 

avgjørende at man ikke låser seg til sine konsepter men er åpen for at de må omformes, eller 

reforhandles.  
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3.5 Etiske hensyn 

Siden jeg skulle bruke egen klasse i min forskning var det viktig at de deltok som gruppe og 

ikke individuelle personer. Jeg planla å legge opp undervisningen som vanlig, elevene vil ikke 

merke at jeg "forsket på dem", det er snarere slik at jeg forsket på min egen undervisning og 

med dette fikk en ubevisst tilbakemelding fra elevene på hvordan de mottar og forbinder seg 

med fagstoffet. Likevel informerte jeg foreldre om at jeg skrev denne oppgaven og kom til å 

ha klassen som et fokusområde (vedlegg 2). Norsk senter for forskningsdata påpeker at det er 

viktig å informere foreldre og barn om at de er en del av en forskning. De skriver at når en 

benytter seg av observasjon som metode i klasserom/barnehage må alle som er tilstede, også 

de foresatte få informasjon om hva som er fokus under observasjonen, og eventuelt hva slags 

opplysninger som vil bli registrert. "Hvis det skal registerets opplysninger under observasjon 

som kan spores tilbake til enkeltelever eller lærer må du ha behandlingsgrunnlag, og 

datakilden skal derfor meldes, mens observasjoner som skal gjennomføres anonymt ikke 

trenger å meldes"(Norsk senter for forskningsdata, u.å.). Jeg har behandlet mine 

observasjoner anonymt, og klassen er såpass stor at det ikke er lett å spore/oppdage 

enkeltelever. Det er ikke nødvendig å informere foreldre annet enn generelt om prosjektet. Jeg 

kontaktet NSD og fikk beskjed om at jeg ikke trengte å melde inn min forskning (Vedlegg 3). 

Mine to roller som ansatt og forsker er en ekstra utfordring i forhold til å ikke blande inn 

opplysninger jeg har som ansatt for å fylle på opplysninger jeg innhenter som forsker. NSD er 

også opptatt av taushetsplikten jeg har som ansatt. Opplysninger jeg har tilgang til i kraft av 

min stilling, kan ikke uten videre overføres til prosjektet. "Selv om du har tilgang til 

journal/saksmapper/notater/referat/vedtak som ansatt, kan du ikke hente ut opplysninger 

herfra til forskningsprosjektet. Unntaket er om det foreligger en dispensasjon fra 

taushetsplikten" (Norsk senter for forskningsdata, u.å.). Det var ikke aktuelt for meg å berøre 

taushetsplikt eller benytte meg av informasjon jeg har om elever utfra min rolle som 

klasselærer og ansatt på skolen.  

Gjennom en tydelig og transparent metode bestreber jeg meg på å skape et prosjekt som er 

troverdig og har ekstern validitet. Det er begrenset hvor mye man kan gå inn i dette i en 

mastersammenheng, men jeg må vite om utfordringene, og være refleksiv, transparent og 

forsøke å skape sammenheng mellom metode og det som utføres. I kvalitativ forskning ligger 

det i sakens natur at de opplevelsene som oppstår henger sammen med den gitte konteksten.  
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3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller pålitelighet, er en indikator på troverdighet og sier noe om konsistensen. 

Reliabilitet innebærer at hvis man gjentar en datainnsamling fra et gitt fenomen så vil det gi 

samme resultat. Reliabilitet er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige 

situasjonen. Når man gjennomgår reliabiliteten i forskningen får man en indikator på hvorvidt 

det er gjennomført på en tillitsvekkende og pålitelig måte. Høy reliabilitet betyr at uavhengige 

målinger skal gi tilnærmet identiske resultater. Reliabilitet er den nøyaktighet 

måleinstrumentet har. I min kvalitative metode med action research som hovedmetode er 

mye av resultatet av forskningen avhengig av meg som leder av prosjektet, mine 

observasjoner og funn. I Intervjuene kunne en annen intervjuer kommet frem til de samme 

resultatene, men ikke i observasjon eller ved bruk av logg.  

3.5.2 Validitet 

Validitet, eller gyldighet, vil si at metodene måler hva de er tiltenkt å måle. Validiteten sier 

noe om gyldigheten av resultatene, om undersøkelsen egentlig undersøker det som er 

ønskelig. Hovedpoenget med eksperimentelle undersøkelser er å trekke slutninger som er 

valide. Ekstern validitet kan forstås som forskningens representativitet, og peker på hvorvidt 

det er mulig å generalisere funn som er gjort i studiet. Er kunnskapen som har blitt generert 

representativt for et større utvalg eller gjelder det kun i denne avgrensete sammenhengen? Det 

er med andre ord viktig at de innsamlede dataene passer inn i studiets kontekst.  Selv om jeg 

har vært en aktiv deltaker i prosjektet vil jeg påstå at jeg har klart å få frem funn som er 

nøytrale og mulig å bruke i min forskning. Jeg har vært bevisst min rolle som deltakende 

observatør. Gjennom å skrive logg og få ned alle tanker, observasjoner gjennom dagen og 

uken har jeg fått mye materiale. Aksjonsforskning som metode har passet godt til min måte å 

forske på og gitt meg mulighet for å gå ut og inn av teori og praksis, med anledning til å 

vurdere og tilpasse underveis.  
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4. presentasjon av empirisk materiale 

Jeg vil her presentere funn fra mine tre datakilder; intervjuer, logg og deltakende observasjon.  

Intervjuene er av to klasselærere som har kjennskap til, og erfaring med uteskole. I prosjektet 

med fjerdeklasse så jeg på erfaringsbasert undervisning, fenomenbasert læring, og 

kunnskapsforankring på vei til dybdelæring. 

4.1 Funn fra empirisk materiale  

Jeg gir her en kort presentasjon av respondentene i intervjuene. 

Pia er pseudonym for første respondent som ble intervjuet 26.01.22 på sin skole. Hun er over 

50 år og jobber som klasselærer på grunnskolen. Petra er pseudonym for andre respondent 

som ble intervjuet 08.02.22 på sin skole. Hun er over 50 år og jobber som klasselærer på 

grunnskolen. De har begge lang praksis fra grunnskole innenfor mange fagområder. Jeg ser 

det som viktig at de er klasselærere. Noe som gjør at de kjenner klassen godt og tilbringer 

mye tid sammen med elevene i forskjellige undervisningsformer og på forskjellige arenaer. 

Jeg vurderte deres meninger som relevante i forhold til oppgavens fokus. 

4.1.1 Analyse og sammenheng 

Her vil jeg presentere funn fra loggen jeg skrev i prosjektukene, og  funn fra intervjuene. Jeg 

knytter funnene opp mot fire av mine begreper i oppgavens konseptuelle rammeverk: 

1. Erfaringsbasert læring, 2. Fenomenbasert undervisning, 3. Kunnskapsforankring, og 4. 

Dybdelæring. Jeg har ikke tatt med uteskole som eget konsept her da jeg anser uteskole som 

en selvsagt arena for å fremme erfarings-/ og fenomenbasert læring. Jeg systematiserer logg 

og intervjuer og deler dette avsnittet opp i fire underkapitler hvor jeg presenterer mine funn 

under hvert konsept. 

Erfaringsbasert læring  

Gjennom intervjuene har det kommet flere eksempler på bruk av erfaringsbasert læring.  

I det første spørsmålet 1, På hvilken måte benytter du deg av aktiv uteundervisning? svarte 

begge respondentene at de bruker en del av det 90 minutter lange "hovedfaget", i begynnelsen 

av hver dag til rytmisk, aktiv undervisning ute i skolegården. I steinerskolen jobber vi med et 
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hovedtema hver morgen. De 90 minuttene vi har til rådighet er delt inn i forskjellige 

elementer. Ett element er en aktiv, erfaringsbasert undervisning hvor vi jobber med rytmiske 

øvelser knyttet opp mot temaet for perioden. Hvis det er matematikk som er temaet er det 

rytmiske leker og oppgaver knyttet til dette. Pia sier om sin aktive uteundervisning at de ofte 

har hatt sin praktiske/rytmiske del i starten av hovedfag. Den er da fagrelatert. Som for 

eksempel; arbeid med gangetabell, hoppe, klappe. Eller lek; som ringleker eller 

"Kakkjerring". De er da ute 30 min hver dag på våren. Petra sier dette om samme type 

uteundervisning: I 2.-4. klasse hadde jeg rytmisk del ute hver dag. Da startet vi ute, uansett 

vær. Vi gjorde rytmiske leker og sanger og danser ca. 30 minutter hver dag, hele året. Denne 

type aktiv undervisning er knyttet til fysisk aktiv undervisning hvor elevene får bruke hele 

kroppen i læringen.  

I prosjektet med fjerdeklasse skrev jeg logg. Der kom den aktive erfaringsbaserte 

undervisningen tydelig frem. Jeg vil påpeke at et tverrfaglig aspekt har vært fremtredende og 

levende gjennom hele perioden. Fordypningsfaget denne perioden var matematikk, med mål 

og vekt som hovedfokus. Samtidig jobbet elevene med naturfag, norsk, håndverksfag og mat 

og helse. Det var ønskelig å ta utgangspunkt i fagstoffet og legge opp til en læring som kunne 

engasjere til nysgjerrighet og fordypning i fagstoffet på flere måter.  Elevene jobbet hele tiden 

utfra en egen erfaring. Etter en kort teoretisk forberedelse skulle elevene praktisk måle med 

øyemål og kroppslige mål. Elevene ble delt i grupper på to og to. I loggen skrev jeg at Alle 

fikk en blyant og et ark med oppgaver på. Elevene jobbet praktisk med å finne mål i alen, 

håndsbredd, favn og tomme. Ved videre å jobbe praktisk gjennom dagen, med for eksempel å 

lage mat som elevene skulle servere hverandre til lunsj, øvde elevene aktiv matematikk 

naturlig. Et eksempel på dette er da vi lagde havrekjeks. Elevene målte og veide ingrediensene 

og lagde deigen. Her arbeidet vi med steketid, temperatur i ovnen (grader), og at dette 

arbeidet krever tålmodighet. Både i suppegruppen og bakegruppen måtte elevene måle og 

veie. Da vi lagde syltetøy ble elevene oppmerksom på syre og sødme gjennom å smake så her 

kom naturfagundervisningen inn og prosjektet var beviselig tverrfaglig. En helhetlig 

undervisning med tanken om "fra jord til bord" fikk elevene også gjennom denne perioden. Et 

eksempel på dette er da vi lagde eplesyltetøy og eplekake av epler vi hadde sanket i hagen og 

nabolaget. Denne prosessen var veldig engasjerende. Alle elever hadde med seg et glass 

hjemmefra og fikk med seg syltetøy hjem. Elevene lærte å kutte opp eplene i deler, hvor vi 

øvet på å kutte i to, fire, seks og åtte deler. De lærte om syrlighet og sødme, og balansen 
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mellom dem. Elevene hadde ikke med seg egen matpakke i denne perioden, men alle leverte 

grønnsaker og frukt som skulle bli mat til felles nytelse. Suppegruppen forberedte og kuttet 

opp grønnsaker til lunsj daglig. Dette var grønnsaker som elevene hadde tatt med seg 

hjemmefra i stedet for tradisjonell matpakke. Denne undervisningen var 

praktisk/erfaringsbasert, hvor de arbeidet med begreper og forståelse av prosessen fra jord til 

bord. Aktiv, erfaringsbasert undervisning er også knyttet opp mot å erfare med kroppen, å 

lære med hele seg.  

Fra Intervjuene påpeker Petra at da elevene jobbet ute virket det som om de forsto formen, 

eller fikk grep om den fortere, nettopp fordi de brukte hele kroppen. Det er engasjerende å 

være aktiv. Pia nevnte at erfaringene elevene gjorde ute, i rytmiske øvelser, gav en dypere 

forståelse til arbeidet inne. Elevene hadde da med seg erfaringer fra det de hadde gjort fysisk 

ute, og hadde en førforståelse til det teoretiske arbeidet. Det samme gjelder denne 

betraktningen Pia gjorde da de jobbet ute i skogen med matematikkundervisningen. Hun delte 

elevene opp i grupper. Alle skulle finne kongler. Så mange som mulig. Elevene la alle 

konglene i en pose. Dagen etter telte de konglene. Pia forteller at elevene telte hver for seg, 

eller to og to sammen. Alle skulle telle ti og ti, og legge dem i bunker. Hele klassen til 

sammen fikk over tusen kongler. Pia hadde også et eksempel på hvordan hun brukte 

uteundervisning når hun jobbet med tallinjen som de tegnet med kritt på asfalten i 

skolegården.  De lagde tallinjen lang og tydelig. Elevene var delt i grupper. Jeg instruerte 

dem tydelig. Noen skulle gå ett og ett tall. Noen litt lengre steg til annen hvert tall. Noen hvert 

femte. Da måtte de hoppe. Her kom gangetabellene til syne helt konkret og elevene kunne 

lære ved å se på hverandre eller selv erfare forskjellen i avstanden utfra hvilken tabell de 

arbeidet med.  

Eksemplene fra Pia og Petra kan gå under Jordets (2010) betegnelse på smal uteundervisning, 

mens eksemplene fra loggen er noe midt i mellom smal og bred uteundervisning. 

Fenomenbasert undervisning 

Når vi jobber utfra fenomenet, og tar utgangspunkt i tingen, må vi ut i dets naturlige miljø. I 

arbeid med naturfagene må vi ut i naturen, i vårt nærmiljø, for å forstå og se en helhet. Pia 

fikk oppleve dette da hun ba elevene gå sammen i grupper og samle forskjellige ting de kunne 

finne i naturen. De skulle jobbe med begreper i norskundervisningen, men også bli kjent med 
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sin nærskog. Pia delte klassen i grupper som hver for seg fikk en kartong hvor de skulle samle 

tingene. Noen eksempler på det de skulle finne er;  bjørkeblad, mose, engsyre, furukongle. 

Når alle kom med kartongene så de sammen på dem, hva elevene hadde funnet. De snakket 

om begrepene, viste konkretene/det de hadde samlet. Pia så flere fordeler ved å jobbe slik: 

Flere sanser blir brukt når vi jobber slik. Jeg ønsker å engasjere, og ha fokus på samarbeid. 

Det er spennende å bruke flere læringsarenaer. Hun ble inspirert over arbeidsmetoden da hun 

så engasjementet hos elevene og hvordan de jobbet sammen. Elevene fikk vist seg frem på 

hver sin måte. Pia fikk inspirasjon gjennom elevenes engasjement til å bruke nærskogen mer i 

undervisningen. Granbarskudd, lage sirup. Bjørkesaft og bjørke-te med bris. Løvetann saft. 

Telle knopper. Det er mange muligheter hvor vi kan gå ut å sanke, og så inn å bearbeide.(Pia) 

Gjennom loggen fra prosjektet med fjerdeklasse kom det fram at når vi jobber mest mulig 

praktisk og i små grupper, får lærer og elev mer tid til å oppdage fenomenene, eller ta 

utgangspunkt i fenomenet. Det åpner seg tid til samtale og interaksjon på en annen måte enn 

inne i klasserommet. Mange av elevene kom med egendyrkete grønnsaker, og en dag fikk vi 

besøk av hagebrukslærer hvor de gikk hjem i hagen til en av elevene i nærområdet og tok opp 

jordskokk og hentet ved i trillebår. Så stekte de poteter og hvitløk fra skolehagen og jordskokk 

fra nabolaget på bål (Fra logg). Elevene hadde fri tilgang på skogen rett utenfor hagen, og 

mange av elevene ble inspirerte av spikkeprosjektene i den ene gruppen. Da vi satt sammen 

og jobbet i gruppene ble det naturlige samtaler og spørsmål rundt materiale, metode, 

redskaper og lignende. I sirkelen etterpå snakket vi om hvilket treslag pinnebrød-pinnene kom 

fra. Vi fant ut at det var bøk. Vi så oss rundt og la merke til at det er mange forskjellige trær 

på tomten. Både løvtrær og bartrær. I tovegruppen fikk elevene prøve seg på forskjellig type 

ull og dens egenskaper. Når elevene jobber med materialet og holder fenomenet vi skal lære 

om i hendene føles det teoretiske helt naturlig og blir ikke tørt eller uforståelig. Det står i sin 

sammenheng. Elevene fikk kjenne på forskjellen mellom ulltypene, hvor merinoullen har 

lengre fibre og er vanskeligere å tove. I tovingen utfordres de på å bruke passe mengde såpe 

og vann, og være oppmerksom på krafttilpasning når de tover. Tålmodighet er vesentlig for at 

det skal bli et godt resultat. Motorisk får de mye øvelse i å forme noe i hendene. Elevene får 

mye sanselig stimulering gjennom såpen, vannet, ullen, lukt, berøring, temperatur, tekstur. I 

og med de hadde en hel uke på hver gruppe fikk de mulighet for å prøve og feile flere ganger. 

Prosessen ble til slutt et produkt de selv var fornøyd med og hadde arbeidet for.  
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En fenomenbasert læring gir mulighet for undring og bygger bro mellom erfaring og teori.  

Kunnskapsforankring 

Mitt konsept kunnskapsforankring handler om hvordan vi binder sammen erfaringer og 

teoretisk arbeid. Pia forteller tydelig hvordan det skjedde i sin klasse. Da klassen jobbet med 

tallrekken forberedte læreren elevene samlet inne, og med denne førkunnskapen gikk de ut for 

å øve fysisk, eller erfare hva en tallrekke er og hvordan den kan synliggjøre for eksempel 

gangetabellene. Her kommer den tredelte læringen til syne: forberede, gjøre, bearbeide.  Jeg 

var spesielt interessert i svarene på spørsmål tre, Hvordan kombinerer eller binder du sammen 

klasseroms- og uteundervisningen?, da dette er et av mine hovedkonsepter og spørsmål i 

oppgaven. Hvordan kunnskapen kan utvides og forankres gjennom bruk av uteskole, og ikke 

kun bli en opplevelse eller et pause i den teoretiske skolehverdagen. Petra mener også at det er 

en tydelig forskjell på å være ute på tur, og bruke uterommet i en læringsituasjon. Det er 

forskjell på uteundervisning og tur. Tur er fint for samhold, frilek og det å bevege seg fra ett 

sted til et annet sammen. Uteundervisning er for å fordype det vi jobber med faglig, eller inne 

i klasserommet. Petra påpeker at det er enkelt å bruke skolegården som undervisningsarena, 

spesielt ved kortere uteøkter: Det er kort vei. Hvis en trenger å gå på do eller blir tørst er det 

fort gjort, og elevene kommer raskt ut igjen. Hvis vi inne i klasserommet kjenner at det blir 

for trangt, er det lett å komme seg ut. Hun peker også på at elevene får en annen type 

forståelse når de bruker aktiv uteundervisning i tilknytting til konsentrert teoretisk arbeid. 

Klassen jobbet ute, var fysisk i bevegelse, og brukte kroppen som en viktig del av 

innlæringen. Petra beskrev hvordan hun jobbet med formtegning inne og ute. Hun hadde 

forberedt elevene inne i klasserommet først. Elevene ble delt i grupper på to og to. De tegnet 

formene stort i sand. Petra sier at det virket som om elevene forsto formen, eller fikk grep om 

den fortere, og var mer engasjerte nettopp fordi de brukte hele kroppen. Det er engasjerende å 

være aktiv. For at det elevene aktivt jobber med skal bli til kunnskap tenker jeg det er 

vesentlig å binde sammen teori og praksis. Førkunnskap og bearbeidelse av fagstoffet før og 

etter aktiv læring er nødvendig for å oppnå en kunnskapsforankring og dermed en 

dybdelæring. Under prosjektet jeg hadde med 4.klasse begynte hver dag med en samling inne. 

Jeg introduserte noe vi skulle jobbe med; For eksempel "vekt". Så gjorde vi noen oppgaver 

sammen i fellesskap. Elevene viser hverandre, kjenner på vekten av smør kontra mel etc. Så 

får de en oppgave de skal gjøre to og to. Det er en oppgave som krever at elevene er aktive. 



 

 

38 

Etter de har gjort oppgaven samles de igjen og så snakker vi om det de gjorde/fant ut og hva 

de lærte. Det er fint å starte på denne måten, det roer og samler dem (fra logg). I 

morgensamlingen introduserte jeg oppgaven eller temaet den dagen. Denne introduksjonen 

var både praktisk, ved at jeg brukte elevene til å vise hva vi skulle gjøre, og teoretisk så de 

skulle ha en felles begrepsforståelse. Jeg har introdusert oppgaven og forklart hva vi skal 

gjøre, og hva som er målet med det. Så har de med veiledning av voksne og hverandre funnet 

sin metode for å komme frem til målet. De fleste elevene var ivrige og engasjerte i arbeidet. 

Flere gav uttrykk for at det var gøy å jobbe sammen, og fint å kunne jobbe ute og inne. Jeg 

har fått tilbakemelding fra foreldre om iver blant elever som det ellers er vanskelig å 

engasjere i en læringsprosess. Noen elever i klassen synes det var vanskelig å tilpasse seg 

denne litt løsere formen. Det var vanskelig for dem å samarbeide med andre, ta imot en 

instruks om hva og hvor det skulle arbeides, eller bare å være i en gruppe til oppgaven var 

gjort. Uten klasserommets vegger og pulter ble det mer utfordrende enn ellers  Klassen som 

helhet kunne være vanskelig å samle de gangene vi hadde en praktisk oppgave etter lunsj. Det 

var fine praktiske oppgaver, men vanskelig å samle dem etterpå. Her kjente jeg at det hadde 

vært godt å ha et klasserom, eller en gamme/et sted å sitte hvor det er tak. Klassen er ikke så 

lett å samle ute. De trenger rammer for å fokusere på noe samlet (fra logg).  Kanskje var ikke 

oppgave to like engasjerende. Elevene hadde stort behov for bare å leke fritt i skogen. I 

begynnelsen, før vi startet inne hver dag, kjente jeg på at det ville vært fint å ha et klasserom å 

gå inn i for å jobbe i bøkene. Etterhvert fant jeg ut at jeg kunne bruke stuerommet i huset. Der 

har jeg et langt spisebord og stor gulvplass. Dette prosjektet ble gjennomført 15 minutter å gå 

fra skolen, så det var ikke aktuelt å gå frem og tilbake til skolen hver gang vi hadde behov for 

å jobbe med konsentrert arbeid.  

Pia i sitt eksempel med tallinjen forklarte nærmere hvordan hun hadde jobbet med den. Hun 

pekte på at det var tydelig at noen av de elevene som har vansker med å konsentrere seg, eller 

trenger tydelige fysiske rammer for å kunne komme inn i et konsentrert arbeid, ikke hadde 

like god nytte av ute-økten. Det ble tydelig at de ville hatt godt av en førforståelse. Hun kom 

fram til at en voksen sammen med to til tre elever gikk ut før resten av elevene for å gjøre 

oppgaven, slik at det ble lettere for dem å forstå hva oppgaven gikk ut på. Når hele klassen 

skulle gjøre det sammen, visste de allerede hva som krevdes og hvordan det skulle gjøres. Da 

ville læringsopplevelsen deres blitt større og mer meningsfull.  En tilpasset undervisningsform 

som uteundervisning er, bør etterstrebe å møte alle elever der de er. 
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Gjennom prosjektet fikk jeg øye på at for å oppnå kunnskapsforankring er det viktig å legge 

til rette for både dialog, kunnskapsformidling, praktisk arbeid og konsentrert egenarbeid.  

Dybdelæring 

I fjerdeklasseprosjektet hadde hver arbeidsgruppe en uke på å fordype seg i sin oppgave. 

Dette, i tillegg til den tredelte undervisningsmetoden for kunnskapsforankring, gav god 

mulighet for dybdelæring. Alle elevene skrev i boken sin hva de hadde gjort og hva de hadde 

lært gjennom perioden. De skulle også skrive noe de likte med prosjektet og noe de synes var 

vanskelig (fra logg). Et viktig aspekt i dybdelæring er at elevene gjentar oppgaven og 

reflekterer over det de har gjort både muntlig og skriftlig. Uten dette elementet i læringen vil 

den praktiske oppgaven "sveve i luften" uten at det blir noe håndgripelig. Etter de har gjort 

den praktiske oppgaven samles de igjen og så snakker vi om det de gjorde, eller fant ut og hva 

de lærte. Da vi kom tilbake på skolen etter prosjektukene snakket vi om det vi hadde gjort og 

lært. De aller fleste elevene kunne si mange ting, og det var tydelig at det praktiske, fysisk 

aktive i prosjektet hjalp dem til å huske. Noen barn sa at det var fint å jobbe mer aktivt. Og at 

det var gøy å jobbe to og to, måle og utforske. Elevene selv sa at "Det er lettere å huske det vi 

har lært." Hvis erfaringsbasert og fenomenbasert læring er veien, og i mange tilfeller målet, 

og hvis kunnskapsforankringen sikres i møtet mellom erfaringer og teori, påstår jeg at 

dybdeforståelse oppnås ved å bruke denne tredelte metoden. Petra peker på viktigheten av at 

uteundervisningen har en intensjon: Tur er fint for samhold, frilek og det å bevege seg fra ett 

sted til et annet sammen. Uteundervisning er for å fordype det vi jobber med faglig, inne i 

klasserommet. Pia opplevde at de husket det de hadde lært bedre nettopp ved å kombinere 

læringsaktivitet ute og konsentrert arbeid i klasserommet. Vi snakket om begrepene, viste 

konkretene/det de hadde samlet. Ved å gjøre det og se det, husker de bedre. Kunnskapen 

bygges stein for stein. Hvis dybdelæring er til stede eller "oppnådd" i et tema kan elevene 

bruke kunnskapen de har ervervet i en annen situasjon, eller til å bygge videre kunnskap.  

Funnene fra loggen og intervjuene viser tydelig at en fordypet læring oppstår når 

erfaringsbasert undervisning blir brukt som metode og fenomenene i seg selv blir brukt som 

utgangspunkt for læring.  

Ved å jobbe i spennet mellom teori og praksis, og belyse temaene på flere måter gis det 

mulighet for en dybdelæring.  
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4.2 Fire viktige funn fra observasjon 

Gjennom mitt prosjekt kom noen elementer rundt gjennomføring og planlegging av praktisk 

undervisning tydelig fram. Jeg har valgt fire punkter som jeg anser som viktigst, de beskrives 

kort her og utredes nærmere i kapittel 5. 

De fire punktene er : 

1, Forarbeid/forankring hos de voksne 

Vi er mange som jobber rundt klassen med forskjellige roller. Det er jeg som er klasselærer 

og som har ansvar for utforming av undervisning, metode og innhold. Klasseteamet har 

jevnlige møter der vi snakker sammen om planer, utfordringer og justerer arbeidsmetoder. Da 

det var endel sykdom i teamet, og vikarer kom inn i de fire ukene prosjektet pågikk, var det 

tydelig at vi burde hatt mer tid til å samkjøre og planlegge.  

2, Gjentakelse  

Å gjøre en oppgave flere ganger med litt variasjon var viktig for elevenes mestring og glede 

inn i oppgaven. det kom tydelig fram i alle gruppene.  

3, Tredelt undervisning 

Etterhvert som prosjektet var i gang, ble det klart at forarbeid, og en introduksjon til tema vi 

skulle jobbe med var veldig viktig for at elevene skulle få mest mulig ut av den praktiske, 

erfaringsbaserte undervisningen. Likeså var sammenknyttingen av forarbeid og den praktiske 

oppgaven essensielt for å få til en kunnskapsforankring og dybdeforståelse hos elevene.  

4, Oppfølging av enkeltelever 

Vi har flere elever i klassen som trenger ekstra oppfølging. For dem var det viktig å ha samme 

tette, gode oppfølging som de får i en klasserom/klassisk skoleundervisning. Det var ikke 

alltid lett å få til på grunn av sykdom. 
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5. Diskusjon 

Jeg vil i dette kapitlet trekke frem de sentrale konseptene i min oppgave og sette det i 

sammenheng med mine funn.  

5.1 To grunner til å undervise gjennom erfaring og utfra fenomener 

Jeg har i dette studiet valgt å forholde meg til erfaringsbasert undervisning på to måter. 

Mine to hovedgrunner for å ville arbeide med en erfaringsbasert undervisning er 1, at det er 

viktig i seg selv og 2, at uteundervisning gir anledning for en variert, tilpasset undervisning 

med mulighet til større følelse av mening og sammenheng i læringen. 

5.1.1 Autoteliske aktiviteter 

Opplevelser og læring gjennom erfaringer og fenomenbasert undervisning er viktig i seg selv, 

derav betegnelsen autotelisk som betyr at handlingen i seg selv er meningsfull. Det er i møte 

med det erfarende elevene blir kjent med verden. Gjennom sansene får elevene mulighet til å 

oppdage, undre seg, utforske og til slutt sitte med en kunnskap som er personlig og gir 

mening. Ved å kun undervise for fremtiden, eller mot et læringsmål, glemmer vi viktigheten 

av å være i verden her og nå. Å sanse, undre seg, oppdage og utforske, og å være i en sosial 

interaksjon er en viktig kvalitet i seg selv. Pia, en av respondentene fra intervjuene, så flere 

fordeler ved å jobbe praktisk ute, hun trakk spesielt frem at flere sanser blir brukt når vi 

jobber slik. Hun ønsker å engasjere, og ha fokus på samarbeid. Hun ble inspirert over 

arbeidsmetoden da hun så engasjementet hos elevene og hvordan de jobbet sammen. Å være 

ute gir en større rikdom til opplevelsen og læringen fordi den vekker og utfordrer flere sider 

ved mennesket. Elevene skal ikke kun forholde seg til et stramt utvalg, eller en representasjon 

av verden. Som Lov (2008) og Weston (2004)  poengterer er det viktig å komme seg ut av 

klasserommet og inn i det erfarende, inn i verden og naturen for en sunn mental og psykisk 

helse. Csikszentmihalyis (1990) teoretiske perspektiv om "flyt-teori", knyttes opp mot et 

autotelisk perspektiv, og er viktig i sammenheng med argumentene om at uteundervisningen 

og læring gjennom erfaring er viktig i seg selv. Å komme i flyt forstår jeg som å "glemme seg 

selv", eller gi seg hen. For å tilegne seg kunnskap, må elevene kunne gi seg hen. Da klassen 

jobbet med praktisk, aktiv undervisning i fire uker kunne jeg ved flere anledninger se at 

elevene var i flyt på den måten at temaet eller oppgaven de jobbet med var det som fikk alt 
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fokus og førte dem videre i arbeidet. De jobbet konsentrert og ivrig, samtalen elevene i 

mellom gikk rundt oppgaven de skulle utføre, og de lot seg ikke forstyrre av andre elever eller 

at det foregikk andre aktiviteter i nærheten. Jeg opplevde at de kom til ro. I tillegg til det 

autoteliske aspektet, viser Csikszentmihalyi til noen universelle kjennetegn ved flyt- 

aktiviteter: De må være målrettede og knyttet til visse regler. Ferdighetsnivået til elevene skal 

samsvare med vanskelighetsgraden i aktiviteten, og læreren må ha planlagt og forberedt 

elevene på hva som skal skje (s. 67). Aktiviteten må ha en retning, og oppgaven eller 

oppgavene skal være åpenbare for elevene. Uklarhet om hva som er målet og retningen, ville 

kunne åpne for tvil, tilbakeholdenhet og reservasjon mot å si ja til det oppgaven krever av 

innsats og motivasjon. Lærerens rolle er derfor viktig for å oppnå engasjement og muliggjøre 

"flyt". Vingdal (2014) argumenterer for at lærerens kompetanse har stor innvirkning på 

elevenes utbytte av undervisningen. Hun peker på at regelledelse og didaktisk kompetanse 

gjør at elevene faller til ro (s.51). Uten ledelse fra lærer er det fare for at noen elever får styre, 

at elevene blir mer opptatt av å posisjonere seg i forhold til hverandre, og at det utvikles 

konkurransesituasjoner i klassen som kan hemme og ikke fremme læring. I klasseprosjektet 

var det stort sett alltid en lærer tilstede rundt elevene. Oppgaven var godt planlagt og lagt til 

rette for. Det var ikke tvil eller usikkerhet hos elevene rundt hva de skulle gjøre. I 

spikkegruppen de dagene gruppen hadde en vikar som ikke var godt nok innsatt i oppgaven, 

eller målet for prosjektet, var det større uro og elevene falt ikke til ro eller kom inn i 

arbeidsoppgavene på samme måte som hvis læreren var kjent med prosjektet og 

arbeidsoppgaven og hadde vært med i prosjektet fra begynnelsen av.  

5.1.2 Efaringsbasert undervisning - variert og tilpasset læring 

Mitt andre hovedpoeng er at erfaringsbasert, aktiv undervisning har flere fordeler enn å være 

et avbrekk fra den teoritunge undervisningen. Den gir en dybdeforankring og liv inn i 

læringen. Erfaringsbasert undervisning er mer enn middelet på vei mot målet. Den gir 

anledning til å gi en variert, tilpasset undervisning som er helt nødvendig for å møte alle 

elevers behov og læringsstrategier.   

I en aktiv livsnær undervisning som prosjektet med fjerdeklasse var, ble det tydelig for meg at 

ved å slippe elevene litt mer "løs" i arbeidsoppgavene, selv om oppgaven og forberedelsene 

var godt planlagt og forankret, var effekten at det ble lettere å forbinde seg med oppgaven. 

Elevene kunne være kreative i arbeidsmetodene, og gjennom samarbeid kom de frem til 
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løsninger de ellers ikke villet funnet frem til. Det var inspirerende for meg som lærer å se at 

elevene løste oppgavene på en personlig og flere ganger ny og annerledes måte enn jeg ville 

forventet. Arbeidsoppgaven var forberedt nok til at det ikke var tvil om hva de skulle gjøre, 

men fri nok til at de kunne sette sitt preg på den. I steinerskolens læreplan, Idè &Innhold 

(2004), poengteres det at pedagogikkens oppgave ikke er å holde tritt med 

samfunnsutviklingen, men å komme den i forkjøpet (s. 7). Barna skal ikke oppdras til å møte 

samfunnet slik det er nå, de skal rustes til å prege framtidens samfunn på en selvstendig og 

nyskapende måte. I steinerpedagogikken fremheves barnets individualitet som den egentlige 

kilde til nyskapning og kreativitet. Læreren blir en slags fødselshjelper og inspirasjonskilde på 

vei mot dette. Selv om steinerskolen snakker om individualitet og personlig utvikling, er 

sosialisering og fellesskapet like viktig. "Det er nettopp i fellesskapet og i den aktuelle og 

kulturelle og samfunnsmessige situasjon at hvert enkelt menneske kan finne sitt virkefelt og 

sine muligheter til et liv i pakt med egne evner, holdninger og overbevisninger" (s.7). For å 

oppnå at barna og ungdommene skal få finne sin vei og sin individualitet, argumenterer jeg 

for at undervisningen må være et møte med verden, og dermed med seg selv. Undervisningen 

må gi rom for å samhandle, fremme deltagelse gjennom dialog og legge til rette for 

utforskende læring, slik som prosjektet i 4. klasse gav mulighet for.   

I mitt forskningsprosjekt som sådan, og spesielt gjennom det praktiske arbeidet i 

bakegruppen, var det tydelig for meg at elevene fikk en indre motivasjon til å lære seg og få 

forståelse for begrepene de trengte for å kunne veie og måle riktig. De stilte spørsmål om 1 kg 

virkelig var det samme som 1000 gram. De ble ivrige på å finne ut hvor mye de selv hadde 

veid da de ble født da noen av dem husket at de hadde veid noe med 1000 gram. Etterhvert 

gikk de i skapene på kjøkkenet og leste på alt de fant for å finne ut hvor mye ting veide. Så 

ble de ivrige på å finne ut hva som veide minst og mest. Jeg hevder at denne iveren handler 

om at det var en undervisningssituasjon som var praksisnær. De kunne ta og føle på 

materialet. De har vokst opp med alle disse tingene og begrepene rundt seg uten fullt og helt å 

forstå hva det dreier seg om. Nå kunne de knytte mening til begrepene og en helt ny verden, 

en dypere forståelse, åpnet seg for dem. Som UIO skriver i sin definisjon om dybdelæring 

handler det om å kunne overføre kunnskap fra ett fagfelt til et annet, eller fra en situasjon til 

en annen. Her hadde elevene hørt at de veide noe med gram da de ble født. Så fant de ut at de 

hadde veid like mye som tre 1 kilos melpakker og en pakke smør. Forståelsen over hvor tunge 

de var da de ble født ble plutselig en helt annen. Kunnskapen de her hadde fått er viktig og 
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nyttig i møte med verden. Jeg vil påstå at forskjellen mellom å undervise mål og vekt 

teoribasert og erfaringsbasert gir to veldig forskjellige resultater. Men å kombinere teori med 

praktisk øvelse er en forutsetning for læring. Når vi jobbet med volum var noe av oppdagelsen 

det samme. Ti liter i en bøtte var ikke lenger bare et tomt begrep, men en synlig, forståelig 

kunnskap. Da vi fylte andre beholdere og skulle si cirka hvor mye det var i, hadde elevene 

plutselig noe å sammenligne med. Ti liter i en vaskebøtte, hvor mange liter er det i et fullt 

badekar, en vask, en blomsterpotte? Dette er konkrete eksempler på hvordan vi jobbet med 

undervisning gjennom erfaringer. I tovegruppen jobbet de med fenomenet ull. Hva er 

forskjellen på merinoull, rå-ull, vasket og farget ull? Hva er egenskapene til ull? Ved å jobbe 

med ullen på mange forskjellige måter og å få kjenne på, og arbeide med forskjellige ulltyper 

og ull som var bearbeidet på ulike måter, fikk de mulighet til å erfare helt ut i fingerspissene 

hvilken ulltype som egner seg til de ulike metodene vi bruker i arbeidet med ull. Da vi var på 

gården og elevene klippet sauen, kunne de tydelig kjenne forskjell på den fine, myke ullen 

som er helt innerst mot kroppen til sauen, og den mer rufsete, strie ullen som er ytterst. Den 

ytre ullen måtte renses og kardes mye mer enn den fine innerste ullen.  

Denne erfaringen, å virkelig få hele prosessen fra levende sau, som vi fikk klippe ullen fra, og 

så til slutt sitte der med kardet, spinnet tråd som elevene vevde gjetervesker av, det er en 

erfaring som fører til en dybdelæring.  

5.2 Kunnskap gjennom språket 

På veien fra erfaring og fenomenbasert læring til en dybdeforståelse kommer et viktig 

element, kunnskapsforankring. I klasserommet etter gårdsbesøket snakket vi om hva vi hadde 

gjort. Elevene satte ord på hvordan ullen kjentes ut, hvordan den luktet, hvordan de måtte 

holde sauen og passe på at den hadde det bra. Vi snakket og skrev ut ifra begreper elevene 

hadde lært. Språket er viktig for at opplevelsene og erfaringene skal kunne bli til kunnskap. 

Vygotskys (2001) tanker om spontane begreper, vitenskapelige begreper og barnets 

nærmeste utviklingssone (s. 136) støtter denne ideen om at en praksisnær undervisning med 

samhandling og veiledning fra en voksen som er bevisst sin rolle gjennom stillasprinsippet, 

vil gi mulighet for en dypere læring og forståelse (Jordet, 2010, s.184). Jo flere impulser og 

opplevelser barnet får, jo rikere språk, og bedre begrepsutvikling vil barnet få. Pia, 

respondenten i et av intervjuene, jobbet med begreper i norskundervisningen, ved å ta elevene 
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med ut for å bli kjent med sin nærskog. Klassen var delt i arbeidsgrupper og hadde fått i 

oppgave å lete etter noen spesifikke ting. Elevene hadde fått se navn og bilde på det de skulle 

finne. Pia beskriver at gruppene gikk hver for seg og lette etter tingene. Noen eksempler på 

det de skulle finne er;  bjørkeblad, mose, engsyre, furukongle. Når alle kom med kartongene 

så klassen sammen på dem, hva de hadde funnet. Lærer og elever snakket om begrepene, viste 

konkretene/det de hadde samlet. Lindholm (2021) peker på en tidligere studie gjort av 

Ohlsson; "Thoughts beyond words; When language overshadows insight". Her påpeker 

Ohlsson at tenkning ikke uten videre lar seg omforme til ord. Mange ord og begreper vi er 

avhengige av er vanskelig å definere. Jordets (2010) sammenkobling av Vygotskys tre steg 

for å bygge opp en god og rik begrepsplattform gjennom en erfaringsbasert uteundervisning, 

kan være til nytte og berikelse her. Utenfor klasserommet ligger forholdene til rette for 

elevenes frie og spontane språkbruk. Jordet argumenterer for at jo flere impulser den enkelte 

elev får i arbeid med uteskole, i autentiske og uformelle læringsituasjoner, desto rikere 

ordforråd av spontane begreper vil elevene utvikle (s.184). Jeg mener arbeidet i prosjektet der 

vi blant annet gikk grundig til verks i å oppdage og snakke om ullens kvaliteter er et godt 

eksempel på hvordan teori, praktisk arbeid gjennom erfaring og fordypelse gjennom 

fenomenet fører til en rik, variert og tilpasset undervisning. Elevene forbinder seg med de 

forskjellige elementene i undervisningen på hver sin måte. Noen mest til det teoretiske, noen 

til det sanselige, og noen gjennom å gjøre.  

5.3 Læring eller utdanning? 

Hva vil vi med skole og utdanning. Hva vi som pedagoger og lærere ønsker å vekke og 

formidle av kunnskap til elevene må løftes opp og diskuteres. Spørsmål jeg som lærer stiller 

meg, og som jeg ønsket å se nærmere på gjennom min forskning er om vi driver med læring 

for læringens skyld, eller om vi med våre undervisningsmetoder kan vekke en nysgjerrighet 

for verden som bidrar til en appetitt på livet. 

Biesta (2014) problematiserer den tiltakende bruken av begrepet læring. Han påpeker at 

begrepet læring er et individualistisk og individualiserende begrep, i motsetning til utdanning. 

Læring er et tomt begrep, som kun beskriver et forløp eller en aktivitet. Han kritiserer OECD 

sitt toneangivende dokument fra 1997 med titlen "Lifelong learning for all". Dette dokumentet 

la stor vekt på den økonomiske begrunnelsen for læring, og hadde endret karakter fra å tenke 
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utdanning til å kreve læring. Biesta mener at overgangen fra livslang utdanning til livslang 

læring er flere skritt i feil retning. Utdanning som er et relasjonelt begrep handler om 

demokratiske mål der staten har som oppgave å legge til rette for at innbyggerne har resurser 

og muligheter. Når vi nå snakker om livslang læring ligger ansvaret på individet. Ansvaret er 

flyttet fra staten og fellesskapet, til individet. Det er individets ansvar å være attraktiv i det 

raskt omskiftelige markedet (s.17). Jeg vil med denne oppgaven peke på at vi lærere må huske 

at vi ikke utdanner barna for at de skal klare seg på skolen, men for at de skal kunne møte seg 

selv og verden. For å oppnå dette, argumenterer jeg for at vi må ta med elevene inn i verden, 

til interaksjoner og opplevelser som gir grobunn og mulighet for refleksjoner. Rømer (2013) 

peker på at læring skjer overalt og ikke først og fremst er knyttet til klasserommet, eller noe 

statisk, men skjer på alle arenaer i samfunnet som en naturlig følge av at vi lever sammen. Jeg 

ønsket å utforske, gjennom mitt fjerdeklasseprosjekt, om læring like gjerne kunne skje utenfor 

klasserommet, time etter time, dag etter dag. Utdanning er ikke først og fremst en skoleting, 

det er en naturlig ting. Menneskets naturlige muskler for kulturell gjenskaping. Skolen er bare 

en liten del av denne enorme prosessen utdanning er (Rømer 2013, s. 288). Jeg tenker at 

utdanning i skolens regi må være bevisst sin rolle i en verden hvor barn kommer fra 

forskjellige familieforhold, noen uten særlig erfaringsrikdom. Noen barn kommer fra 

familieforhold hvor de voksne ikke legger til rette for, eller naturlig inspirerer til en rik 

forståelse av og erfaringer med verden.   

Kommunikasjon og menneskelig interaksjon er det som driver verden fremover. Erfaringer er 

i seg selv utviklende. Utdanning er viktig for å komme frem til nye konsepter og dypere 

forståelse. Utdanning er viktig i seg selv. 

5.3.1 Lærer - elev, en konstruert idè? 

Når vi jobber praktisk sammen med elevene driver vi en "oppdagende pedagogikk", mener 

jeg. I prosjektet med fjerdeklasse vekslet lærer og elev mellom å være den som fikk øye på 

fenomener og stilte spørsmål som driver undervisningen videre. Oppgaven, eller idéen var 

planlagt av læreren, men selve metoden var oppdagende og fri. Målet, eller resultatet var ikke 

gitt. Elevene gikk da ikke inn i prosessen med tanken om et gitt svar. Undringen, prosessen, 

og oppdagelsene på veien ble målet i seg selv. Det er en frihet i å kunne undre seg, prøve, 

feile, samtale og oppdage sammenhenger. Det innebærer en risiko, for prosesser kan ikke 

alltid måles. Uten et konstant svar, eller fast måloppnåelse er det vanskeligere å sette en verdi 
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på arbeidet. Jeg tror vi må endre syn på læring og hva vi ønsker som resultat av skolegangen. 

Er skolens metode et speil på en informasjonskultur og reproduksjon av lærerens kunnskap, 

eller kan det være en fri oppdagende undervisning der vi risikerer at elevene forbinder seg 

med forskjellige elementer av undervisningen og dermed står igjen med forskjellig resultat av 

skolegangen. I prosjektet med fjerdeklasse fikk hver elev varierende og tilpassede opplevelser 

og undervisning. De oppdaget forskjellige sider ved seg selv i møte med lærestoffet og 

gjennom gruppen av barn de arbeidet med.  Læring er et evaluerende begrep, sier Biesta og 

det innebærer vurdering. Biesta kritiserer læringspolitikken for å naturliggjøre 

læringsbegrepet, og å betrakte læring på samme måte som at vi puster og lever, noe vi ikke 

kan unngå å gjøre. Hvis vi ser at begrepet læring har med vurdering å gjøre kan vi stille oss på 

sidelinjen og velge om vi vil være en del av denne læringspolitikken eller ikke. Å være 

lærende, eller være i en læringsprosess, er et valg og ikke noe som foregår uten at en har 

mulighet til å påvirke eller velge, sier han. Ideen om at frigjøring forutsetter læring stammer 

fra opplysningstiden og Immanuel Kants tanker om at vi kan bli fri fra andres bestemmelser, 

eller makt over oss, ved å bruke våre rasjonelle egenskaper. Dette stammer også fra den 

marxistiske tanke om at for å frigjøre oss fra makten må vi se forbindelsen mellom frigjøring 

og makt. Biesta kaller denne formen for tankegang for monologisk. Læreren vet og eleven vet 

ikke. For å kunne frigjøres må noen (læreren) gjøre noe mot noen. Elevene får 

læringsoppgaver som er reproduktive. Elevene erverver lærerens innsikter og forståelser. 

Freire (2005) kritiserer denne måten å drive skole på og refererer til det som "The Banking 

Concept of Education". Mens den den dialogiske tankegangen har fokus på en generativ, 

samtalebasert undervisning. Her er det ikke læreren som kommer med sannheten. Freire 

trekker frem alternativet til bankkonseptet som en problemgivende utdanning. Det innebærer 

en konstant avduking av virkeligheten. En erfaringsbasert uteundervisning er dialogbasert og 

oppdagende. Det er elev og lærer som erfarer fenomenene og sammen kommer frem til 

kunnskapen. I prosjektet var det tydelig at elevene selv oppdaget sammenhenger og ny 

kunnskap, fordi jeg som lærer hadde lagt til rette, og samtidig slapp elevene fri til å utforske 

og oppdage. Dialogen var hele tiden aktiv, og undringen til stede.  Både lærer og elever ble i 

fellesskap ansvarlige for en prosess der alle vokser. I denne prosessen er argumenter basert på 

«autoritet» ikke lenger gyldige. For å fungere, måtte lærer/elev -prinsippet være mer flytende.  

Her var det ikke en selvsagt lærer eller elev. Freire understreker at kunnskap bare oppstår med 

interaksjon i og med verden, og at resultatet av bankkonseptet er at folk selv blir "arkivert" på 
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grunn av mangel på kreativitet, kommunikasjon og livlige diskusjoner. Uten og atskilt fra 

undring, og skilt fra praksis, kan individer ikke være virkelig mennesker (s.79). Jeg er ganske 

sikker på at ved å bruke bankkonseptet som metode blir det lettere å styre undervisningen. I 

større grupper er det vanskelig å legge til rette for en diskusjon, og ha tid til at alle skal få 

prøve seg aktivt og fysisk. I en lærer-elev-setting inne i klasserommet, lytter elevene, de tar 

notater og lærer bruker bøker med oppskrifter på hvordan verden er og fungerer. Ingen 

undring eller diskusjon er nødvendig. Læreren trenger ikke vise seg frem som person, men 

kan gjemme seg bak "definisjonsmakt". Men hvis elevene tilpasser seg bankkonseptet som en 

måte å lære på, er jeg redd de også vil tilpasse seg verden slik den er uten å stille spørsmål 

ved, eller ha evnen til å endre den.  

Jeg er ikke grunnleggende skeptisk til læreren som autoritetsperson både faglig og i kraft av 

sin voksenrolle, men jeg ønsker her å peke på at lærer/elev rollene i mange sammenhenger har 

en for skjev vektbalanse i lærerens favør. 

5.4 Kroppslig læring gjennom fysisk aktivitet og uteskole 

Uteskole fordrer å kunne orientere seg i uterommet, planlegge tidsbruk, forholde seg til sine 

klassekamerater, kunne holde seg tilbake, og bidra inn i et gruppearbeid. Alt dette mens 

kroppen er aktiv i samhandling med medelever og det uterommet eleven befinner seg i. 

Vingdal (2014) skriver at barn i bevegelse ofte er glade barn, og når barn opplever 

bevegelsesglede er det få avbrudd og få konflikter i undervisningen. I prosjektet med 

fjerdeklasse var det lett å se at den bevegelsesfriheten elevene fikk ved å ikke være "låst" til et 

klasserom, og dermed sin pult og stol, gjorde at de falt til kroppslig ro på en annen måte. De 

visste at de kunne bevege seg mer, og at øktene med konsentrert arbeid var kortere, eller ble 

etterfulgt av en påfølgende aktiv undervisningsøkt. Jordet (2010) peker på tre mulige 

forklaringsmodeller i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring: 1, En sensomotorisk 

forklaringsmodell, som innebærer at motoriske erfaringer stimulerer evnen til å motta og 

organisere inntrykk. 2, En nevrofysiologisk forklaringsmodell som innebærer at fysisk 

aktivitet fremmer læring og hukommelse. 3, En psykologisk modell som innebærer at fysisk 

aktivitet har psykologiske virkninger som styrker barns motivasjon.  Tanken om at det 

eksisterer et kroppslig grunnlag for læring har ikke hatt noen sterk posisjon i vår kultur, og 

har tidligere derfor heller ikke fått noen særlig gjennomslag i pedagogikken (s. 67). Gjennom 
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mitt arbeid som lærer mener jeg å kunne si at elever lærer på mange måter og læring styrkes 

ved å undervise gjennom mange forskjellige metoder. Blant annet basert på inspirasjon fra 

Gardners (2006) teorier om at mennesket har mange "intelligenser", og at læring vil fremmes 

ved å stimulere disse, har kroppslig læring fått en viss oppmerksomhet i skolen (Jordet 2010, 

s.69). Gardner fremhever språklig intelligens, logisk/matematisk intelligens, visuell/romlig 

intelligens, musikalsk intelligens, kroppslig intelligens, sosial intelligens, selvinnsikt/intuitiv 

intelligens og naturalistisk intelligens (Vingdal 2014, s. 48). Tanken er at elevenes tilegnelse 

av det faglige innholdet understøttes ved bruk av kropp og sanser. Uteskole som læringsarena 

fremmer stimulering av sansene og elevene er fysisk aktive i læringen. Gardner ser et nært 

slektskap mellom fysisk aktivitet og mental utvikling. Det er ikke vanskelig å argumentere for 

at mange av Gardners intelligenser blir stimulert gjennom bruk av uteskole. I mitt prosjekt var 

det tydelig å se at de fleste av disse intelligensene ble tatt i bruk. Den naturalistiske gjennom å 

være i og forholde seg til naturen, den sosiale gjennom samhandling, visuell/romlige gjennom 

å forholde seg til fysiske aktiviteter i et uterom, selvinnsikt gjennom å samarbeide og måtte 

forholde seg til andre, og samtidig være i en læringsituasjon, den matematiske intelligensen 

gjennom oppgavene vi hadde om mål og vekt, og den språklige intelligensen gjennom 

samhandling og utførelse av oppgaver muntlig og skriftlig. Å være fysisk aktive sammen som 

klasse gir elevene mulighet til å bli bedre kjent. Gjennom interaksjon i det sosiale fikk elevene 

mulighet til å ta hensyn, vise omsorg, og kommunisere. Vingdal viser til Illeris (2006), som 

peker på at all læring skjer gjennom kroppen og gjennom samspill med andre elever, 

samfunnet og verden. Jeg har den oppfattelse at denne måten å drive undervisning på er 

(ut)danning i ordets rette forstand. I skolen må vi forholde oss til, og jobber for å nå 

kompetansemålene satt av utdanningsdirektoratet, men det er opp til den enkelte skole 

gjennom en utarbeidet lokal læreplan å finne sine metoder for å nå disse. Steinerskolen har 

stor grad av metodefrihet for å nå kompetansemål utarbeidet av steinerskoleforbundet og 

skolene selv. Gjennom fjerdeklasseprosjektet kunne jeg se at i arbeid med uteskole nås flere 

av disse kompetansemålene på en naturlig, livsnær måte. I møte med verden trenger vi ikke 

konstruere hendelser på samme måte som undervisning inne i et klasserom krever. I offentlig 

skoles generelle del har de lagt vekt på dannelses-prinsippet og mener at danning skjer på 

flere måter og på mange arenaer. Det fremheves at opplæringen skal danne hele mennesket og 

gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. "Danning skjer når elevene får kunnskap om, 

og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og 
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religion og livssyn" (udir, d.å.). De uthever at danning også skjer gjennom opplevelser og 

praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen. "Et bredt spekter av aktiviteter, 

fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene en erfaringsrikdom" (udir, d.å.). 

For å oppnå dette må undervisningen foregå på mange arenaer, i møte med forskjellige 

mennesker med ulik bakgrunn og kunnskaper. Erfaringsrikdom gir mening til undervisningen 

og følelsen av å stå i en sammenheng for elevene. I mitt ønske om å bruke uteskole i 

undervisningen er det et viktig poeng at uteskole ikke skal være et alternativ til 

klasseromsundervisning, men en likeverdig opplæringsarena i en tredelt undervisning der 

både teoribasert og erfaringsbasert undervisning benyttes vekselsvis i opplæringen. Gjennom 

mitt forskningsprosjekt i fjerdeklasse var det tydelig å se at en undervisning og læring utfra 

erfaring og gjennom fenomenene vekte engasjement og bidro til en sammenheng og mening 

for elevene. Uteskole skal ikke være en planløs og tilfeldig naturopplevelse, og kun bidra med 

et spenningsfylt avbrekk eller en avkobling fra skolehverdagen, men må være en del av en 

helhetlig opplæringsplan på alle skoler, mener jeg. Uteskole er en undervisningsmetode som 

kan legges til rette for i alle fag. 

Jordets (2010) definisjon på uteskole der han trekker frem både læringsmiljø og lokalsamfunn 

som ressurs i opplæringen er spennende, synes jeg. Hvis vi tenker at elevene skal tas med inn 

i verden og ikke bli sittende på skolebenken og få presentert representasjoner av verden, må 

både natur og kultur i nærmiljø og lokalsamfunn tas med i betraktingen. Jordet fremhever åtte 

perspektiver, eller kjennetegn på uteskole. Kategoriene må ses som et forsøk på å løfte fram 

det han oppfatter som kjernepunkter i den utepedagogiske tenkning og praksis (s. 34). Han 

mener at det må være to forutsetninger til stede for at det skal være meningsfylt å bruke 

begrepet uteskole; 1.Skolens omgivelser brukes som læringsarena. 2. Skolens omgivelser 

brukes som kunnskapskilde. Her poengterer Jordet at disse forutsetningene berører sentrale 

kunnskapsteoretiske spørsmål som "Hva er kunnskap?, og hvor er kunnskap å finne?" (s.34). 

Det får i neste omgang følger for relasjonen mellom skolen og lokalsamfunnet, og "3. gir 

muligheter for å utvikle tettere samarbeid med aktører i lokalsamfunnet", sier Jordet. Videre 

peker Jordet på at dette gir mulighet for følgende tilnærminger i undervisningen; "4. Bruk av 

problemløsende, utforskende, og praktiske aktiviteter. 5. Bruk av skapende, kreative og 

lekbaserte tilnærminger" (s.35). Følgende av dette får læringsteoretiske implikasjoner; "6. 

Læring gjennom kropp og sanser. 7. Læring gjennom kommunikasjon og sosial 

samhandling." Som igjen får dannelsesteoretiske implikasjoner; "8.Uteskole bidrar til 
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dannelse av hele mennesket (hode hjerte og hånd) gjennom et samspill mellom teoretiske, 

praktiske og estetiske kunnskaps og læringsformer" (s.35). Det er ikke tilstrekkelig å bare 

være ute. Jordet argumenterer med at for å kalle denne undervisningsformen "uteskole" må 

man ta i bruk ressursene og de iboende mulighetene i det aktuelle læringsrommet. Han mener 

at det er underkommunisert, eller for lite forsket på hva som skjer når vi tar i bruk 

læringsarenaer utenfor klasserommet (s.36). Det interessante for meg er hva som skjer når vi 

ser på relasjonen mellom hva som foregår på disse to arenaene: uterommet og klasserommet. 

Begge respondentene av intervjuene svarte at de bruker en del av det 90 minutter lange 

"hovedfaget" i begynnelsen av hver dag til rytmisk, aktiv undervisning ute i skolegården. De 

svarer begge at denne undervisningen er knyttet til faget de fordyper den aktuelle perioden. 

Hvis det er matematikk som er temaet er det rytmiske leker og oppgaver knyttet til dette. 

Dette vil Jordet (2010) kunne betegne som en smal uteundervisning, da det er direkte knyttet 

til et fag, og fordypelse av dette (s.32). Det samme gjelder for arbeidet med tallrekken. 

Respondenten Pia  beskriver arbeidet slik: "Da klassen jobbet med tallrekken forberedte 

læreren elevene samlet inne, og med denne førkunnskapen gikk de ut for å øve fysisk, eller 

erfare hva en tallrekke er og hvordan den kan synliggjøre for eksempel gangetabellene." Her 

kommer den tredelte læringen til syne: forberede, gjøre, bearbeide. Ved å ha fokus på denne 

tredelte undervisningsformen, kommer også sammenhengen mellom liv og lære tydeligere 

frem. 

Utvikling og utdanning av hele mennesket, både fysisk/motorisk, følelser/viljeskrefter og det 

kognitive gjennom fysisk, aktiv læring er et av mine viktigste argumenter for å ta elevene ut 

av klasserommet og inn i verden. Vi er hele mennesker som skal lære å møte og koordinere 

øye og hånd, armer og ben, tanker og følelser, meg selv og de andre. Kun i møte med verden 

utenfor klasserommet kan elevene øve på å bli verdensborgere. 

5.5 Mening og sammenheng 

For å bli trygge, fleksible og nysgjerrige verdensborgere er det viktig å legge til rette for 

undervisning som gir mening og setter undervisningen i en tydelig sammenheng med den 

verden eleven befinner seg i. Dette er et grunnleggende og ufravikelig krav for elever i dagens 

skole, tenker jeg. At Jordet betegner uteskole som en arbeidsmåte hvor man flytter deler av 

skolehverdagen ut i lokalmiljøet med alt hva det har å tilby er spennende, og gir mulighet for 
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en ny måte å tenke skole på. Kanskje ville det være bedre å betegne denne 

undervisningsmetoden eller arenaen som "livsnær skole"? Undervisning på arenaer der det 

allerede foregår en aktivitet, eller noe er i bevegelse. Waage (1997) skriver i Vårt Land at 

skolen, slik vi kjenner den i dag må gå i seg selv og revurdere måten vi tenker skole på. Dette 

samsvarer med mine argumenter for å åpne opp for nye læringsarenaer og ha fokus på en 

erfaringsbasert uteundervisning i en mye større grad. Under prosjektet med fjerdeklasse hadde 

elevene fri tilgang på skogen rett utenfor hagen, og mange av elevene ble inspirerte av 

spikkeprosjektene i den ene gruppen. Da vi satt sammen og jobbet i gruppene ble det naturlige 

samtaler og spørsmål rundt materiale, metode, redskaper og lignende. Utdrag fra loggen 

forklarer det på denne måten: "I sirkelen etterpå snakket vi om hvilket treslag pinnebrød-

pinnene kom fra. Vi fant ut at det var bøk. Vi så oss rundt og la merke til at det er mange 

forskjellige trær på tomten. Både løvtrær og bartrær." En av effektene med å flytte 

undervisningen ut av klasserommet er at det åpner opp for nye samtale-emner og 

interesseområder. Waage stiller spørsmålet om skolen må åpne seg mot samfunnet i mye 

større grad, og bør undervisning og læring bli et samfunnsansvar og ikke bare et skoleansvar? 

Det haster med å prøve ut nye modeller for læring, for tallene over desillusjonerte 

ungdomsskoleelever øker faretruende (Jordet, 2010. s.17). Jeg er av den oppfatning at ved å 

lære på arenaer hvor mennesker er i et troverdig arbeid, ikke iscenesatt for læringens skyld, 

der vil det være meningsfullt å være. Eksempler på dette er skolehagen, verksteder, i 

byrommet, gallerier, på gården, stranden, i skogen. I tillegg til å kritisere skolen og dens 

læringsmetoder, pekte Dewey på at læring skjer overalt, ikke kun i skolen. Dewey mente at 

elevers aktive handlinger i den sosiale virkeligheten vil føre til kunnskap. Dewey 

argumenterte for at skolen måtte være et sted der elevene ble aktivisert i sammenheng med det 

miljøet de befinner seg i (Jordet, 2010 s. 119). Osberg, et al, (2008) beskriver Deweys ide om 

læring som at kunnskap oppstår ut ifra vår samhandling med vårt nærmiljø, og gir tilbake til 

nærmiljøet slik at vår omgivelse blir meningsfull for oss. Det betyr, sier Osberg, et al, at vi 

ikke kan tilegne oss kunnskap om vår omgivelse en gang for alle. Handling og interaksjon gir 

forståelse og kunnskap. Denne kunnskapen gjør at vi handler på forskjellige måter og dermed 

forandrer eller fordyper vårt syn på, og vår kunnskap om verden (s.223). Dette kaller Osberg, 

et al, for emergence. Noe nytt oppstår i møte med verden. Den konvensjonelle måten å tenke 

kunnskap på er å skape et skille mellom sinnet og verden, eller mellom verden og vår 

kunnskap om den (s.222). Denne måten å forholde seg til kunnskap på skaper et problem med 
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å verifisere kunnskapen, eller vite at vår representasjon av verden korresponderer med den 

virkelige verden. Det vil være et problem å verifisere en representasjon, da hver test vil føre 

til en ny representasjon. Til slutt er vi lukket inn i en verden av representasjoner. "Dewey 

solves this problem by understanding knowledge and learning in terms of action or more 

accurately, transaction" (s.222).  Nøkkelen til Deweys transaksjonsteori om kunnskap er at 

verden kommer i "fokus" gjennom vår interaksjon med den. Verden ligger ikke der og venter 

på å komme i vårt fokus, men stopper aldri å være i fokus. Det er en kontinuerlig fremvekst 

av realitet. Et eksempel på dette er da fjerdeklasse var på gården og klippet sauen for så å ta 

med ullen til håndarbeidsundervisningen der de kardet, spant og brukte tråden i vevingen av 

gjeterveskene. Interaksjonen med verden, opplevelse av sammenheng og forståelsen av ullens 

kvalitet og bruksområde ble en helt konkret opplevelse og kunnskap.  Effekten av at vi 

interagerer i verden er at noe oppstår mellom oss og verden, en forståelse, en sammenheng. 

Rømer (1996) peker også i denne retningen. Rømer mener at Deweys pedagogiske filosofi i 

samspill med hans naturfilosofi har en helt egen retning. Dewey sier at utdanning naturlig er 

knyttet til naturen og opplevelse, ikke først og fremst skole. Utdanning er viktig for å klare 

seg i verden. Sentralt i Merleu-Pontys perspektiv om at fenomenet må stå i en sammenheng 

står menneskets væren i verden. I en fenomenbasert undervisning er vi en del av empirien. 

Fasting (2013) peker på at empirismen skiller mellom verden i seg selv (objektiv verden 

uavhengig av mennesket),  og verden for oss (subjektiv tilgang til verden) (s.17). Merleu-

Ponty mener dette river mennesket og verden fra hverandre. Merleau-Ponty gjorde tidlig et 

oppgjør med dualismen, og kritiserte empirien for å ikke kunne forklare variasjon i 

opplevelser (s. 16). Gjennom fenomenbasert undervisning skal vi beskrive, ikke analysere og 

forklare. Som Lindholm (2021) skriver kommer begrepet fenomenologi fra det greske ordet 

phainômenon som betyr å skinne; det som skinner mot oss gjennom sansene (s.83). Videre 

påpeker Lindholm at fenomenologi ikke er teorien om noe, men et forsøk på å bli 

oppmerksom på "hvordan virkeligheten skinner en i møte. Før ord, forestillinger, og 

forklaringer legger beslag på oppmerksomheten" (s. 83). Da vi jobbet med prosjektet i 

fjerdeklasse, var det rom for å stoppe opp, reflektere over erfaringene de hadde gjort seg. 

Elevene fikk kjenne på forskjellige opplæringsarenaer og metoder. Elevene var selv med på å 

forme metoden. Vi alternerte mellom teori og praktisk kunnskap og bandt erfaringene og det 

teoretiske sammen ved bruk av refleksjon og felles begreps- og billeddannelse. 

Fenomenbasert undervisning er med på å binde sammen erfaringen og det kognitive, det 
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teoretiske som setter ord på en refleksjon ut ifra det vi har erfart, sett eller gjort. Perseptuelle 

kvaliteter i relasjon til det omgivende miljøet vil alltid være vanskelig å beskrive via det som 

til syvende og sist må være post-reflektive erindringer av erfaring sier Morse (2015, s.115). 

Det er viktig å reflektere over erfaringen, og det er en forutsetning for læring, slik at 

erfaringer vi gjør oss ikke kun skal forbli opplevelser. Jeg tror vi må venne oss til å gå tilbake 

til den levde erfaringen og beskrive den, reflektere over den. Sette den i sammenheng. For å 

gjøre dette, mener jeg vi må gi rom for en oppdagende pedagogikk. Fenomenologi er en 

mulig måte å vende tilbake til, og beskrive perseptuell opplevelse. "Although experience will 

always be mediated by social and cultural ways of being in the world, Phenomenology aims 

to return to describe, as accurately as possible, experience as it is lived" (Morse, 2015, s.214). 

Den menneskelige hjernen er ikke en datamaskin og mennesket selv ikke er en maskin; vi er 

levende, komplekse adaptive systemer, argumenterer Crowell (2020). En utdanning som 

behandler eleven som en maskin eller en datamaskin som skal programmeres, har bommet på 

målet. Dessverre handler mye av skolegangen om å overføre mye informasjon til elevene uten 

å hjelpe dem med å finne forbindelser til deres liv og drømmer, mener Crowell. Når 

utdanning og læring gir en følelse av hensikt, når undervisningen griper inn og gir rom til 

fantasien; og når det er en del av vår virkelige eller forestilte opplevelse, har det kraft til å 

være transformativ. Elever trenger rom og tid til å bearbeide og konsolidere hvordan læring 

forholder seg til deres liv og til fremtiden de ser for seg. Mening og sammenheng kommer ut 

av denne prosessen skriver Crowell (transformativelearningfoundation, d.å.). Rømer (2013) 

argumenterer også i denne retning og mener at opplevelse og fakta bør henge tett sammen. 

Om vi fokuserer for sterkt på opplevelse sitter vi igjen med kun abstrakte idealer. Blir fokuset 

for sterkt på fakta vil vi til slutt sitte igjen med en materiell form for tenkning preget av form 

heller enn innhold. Dewey påpeker at de begge kun er momenter av erfaring. Dette 

understøtter min tanke om at kunnskapsforankring er 'the missing link' mellom erfaring og 

teori, og grunnen til hvorfor lærere ikke i større grad legger til rette for en erfaringsbasert 

undervisning. Jeg tror lærere er redde for at elevene ikke lærer nok. Hvis vi ikke har en bok de 

har skrevet alt ned i eller har tatt en test for å vise alt de har lært, vet vi jo ikke med sikkerhet 

hva de har ervervet seg av kunnskap. Jeg argumenterer i denne oppgaven for at det er mulig å 

sørge for en kunnskapsforankring gjennom en tredelt undervisning, og ved en veksling 

mellom erfaring og teori i undervisningen.  Rømer (2013) snakker om de to forskjellige 

sidene av en erfaring: fantasi og dom. Fantasien har evnen til å nærme seg det som er fjernt 
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eller langt unna. I undervisningen gjør vi dette ved å fortelle historier, bringe inn konkreter i 

klasserommet og skape en atmosfære eller nærhet til det vi ikke fysisk kan være nær. 

Dømmekraften, den aktive siden av erfaringer, hjelper oss til å sette ting i system og være 

kritiske. Likevel er det en større kraft i å fysisk forflytte seg til en annen arena, og ikke kun 

stimulere fantasien om denne. Vingdal (2014) skriver at undervisning i et "autentisk 

landskap", undervisning der fenomenet befinner seg, gir mange muligheter: større plass; 

dermed mer bevegelse, og mer mangfold inn i undervisningen. Nærkontakt med flora og 

fauna stimulerer til utforskertrang, nysgjerrighet og gir mulighet for oppdagelser, nærhet og 

innlevelse som danner grunnlag for læring (s.119). Naturrommet gir god mulighet for 

autentisitet ved å lære om trær i skogen, tang i fjæra, lokalkunnskap i nærmiljøet. 

Respondentene fra intervjuet, Petra og Pia peker på viktigheten av at uteundervisningen har 

en intensjon. Petra sier at; "Tur er fint for samhold, frilek, og det å bevege seg fra ett sted til et 

annet sammen. Uteundervisning er for å fordype det vi jobber med faglig, eller inne i 

klasserommet." Pia opplevde at elevene husket det de hadde lært bedre nettopp ved å 

kombinere læringsaktivitet ute og konsentrert arbeid i klasserommet. "Vi snakket om 

begrepene, viste konkretene/det de hadde samlet. Ved å gjøre det og se det, husker de bedre. 

Kunnskapen bygges stein for stein." Hvis dybdelæring er til stede eller "oppnådd" i et tema 

kan elevene bruke kunnskapen de har ervervet i en annen situasjon, eller til å bygge videre 

kunnskap. Fellesundervisning i uterommet kan bearbeides inne i klasserommet og muliggjør 

fordypning, større differensiering og bidrar til et klassefellesskap. Hvis lærere sitter med 

følelsen av at uteundervisning, eller aktiv-, erfaringsbasert undervisning stjeler tid fra den 

viktige kunnskapsformidlingen i klasserommet, og at ute-undervisningen kun er et avbrekk, 

en pause eller en energigivende opplevelse, vil den erfaringsbaserte undervisningsmetoden 

aldri finne veien inn i skolen eller kunne konkurrere med klasseromsundervisningen, tror jeg. 

Vi ønsker resultater av undervisningen, sier Biesta (2014), men vi vet ikke sikkert hva 

resultatet vil bli. Hvis vi hadde hatt et skolesystem som tok dette på alvor, som la bort 

konkurranse, målstyring og forhåndsdefinerte læringsresultater, som glemte tanken om at 

utdanningen skal være sterk, risikofri og forutsigbar (s.23). Hva ville vi oppnådd hvis vi 

hadde et skolesystem som frigjorde seg fra tanken om at elevene er objekter som skal formes 

og disiplineres, og at det er en perfekt balanse mellom det som går inn og det som kommer ut. 

Hva ville skjedd om vi hadde gått bort fra resultat-tenkning, og heller hadde hatt mot til å 

invitere til et møte mellom fagstoffet, verden og mennesket med en åpenhet og vilje til 
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undring, dialog, prøving og feiling, og dermed en risiko for at resultatet blir noe helt annet 

enn vi hadde planlagt eller det som er "riktig resultat", hva ville vi fått da, spør jeg meg?  

Biesta mener at det har skjedd en sykeliggjøring av utdanningssystemet der barnet må tilpasse 

seg systemet og der utdanningens vei; Den tunge, lange, frustrerende veien er upopulær i et 

utålmodig samfunn, men som nok er den eneste holdbare veien i det lange løp (s.26). For å 

kunne undervise på en åpen, undrende måte på andre arenaer enn i klasserommet, og uten at 

en bare fokuserer resultatet der fremme, tenker jeg vi må anerkjenne at det krever en pedagog 

som evner å gi rom og trekke seg tilbake, og en skole som er nytenkende og modig. Vingdal 

(2014) fremhever at en lærer med god didaktisk kompetanse vil være "opptatt av å se hele 

eleven med behov for å bli stimulert og lære kognitivt, emosjonelt, sosialt, motorisk og 

fysisk" (s.49). Elevaktiviteten kan bli større om læreren har god didaktisk kompetanse, 

elevene kan bli utfordret til selv å tenke over og vurdere. Uten god didaktisk kompetanse vil 

uteundervisning risikere å kun forbli fysisk aktivitet uten mulighet for begrepsliggjøring av 

erfaringene. Da uteblir muligheten for en kunnskapsforankring, og dermed opplevelsen av 

mening og sammenheng. Biesta (2014) snakker om utdanning som en risiko fordi det er et 

møte mellom mennesker og at vi dermed ikke kan si med sikkerhet hva resultatet av 

utdanningen vil bli. Men et like viktig spørsmål vi må stille oss er hva vi ønsker å oppnå med 

utdanningen, og i hvilken grad det kan defineres på forhånd (s.24). Slik det er nå er læreren på 

vei til å bli tatt fra en hver mulighet til å utøve dømmekraft. Å drive en ute(-nfor skolen) 

undervisning blir da kanskje en for stor risiko å ta? I prosjektet med fjerdeklasse var det 

naturlig å slippe elevene litt mer løs og i noen tilfeller ute av syne. Oppgavene var planlagt, 

både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Arbeidsoppgavene var forberedt og forstått 

av elevene før elevene gikk i gang med arbeidet, men akkurat hva de ville komme frem til 

eller oppdage i prosessen var uvisst. Da vi kom sammen igjen og elevene fortalte hva de 

hadde funnet ut og gjort, viste det seg at fremgangsmåten, resultatene og opplevelsene var 

forskjellig fra gruppe til gruppe, eller person til person. Dette gav en berikelse inn til klassen 

som helhet og gjorde kunnskapen bredere og forståelsen større.  

Weston (2004) stiller spørsmål om vi utdanner barn til å lykkes på skolen, eller om vi 

utdanner barn som skal klare seg i den virkelige verden, som skal bli en aktiv part i sitt 

nærmiljø og samfunnsutviklingen forøvrig. Hvis elevene tas med ut av klasserommet og inn i 

verden og får oppdage og lære i praksisfeltet, der fenomenet de skal lære om befinner seg, 

påstår jeg at læringen vil kjennes meningsfull og mulig å dra nytte av i liknende situasjoner, 
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altså at den er overførbar. Jordet (2010) kritiserer skolen for å la seg dominere av et teoretisk 

syn på kunnskap og læring. Han viser til at det er kunnskapen slik den fremstår i tekst og tale 

som har forrang i opplæringen. Da blir det språklige fremhevet, som å snakke, lytte, lese og 

skrive, mens det kroppslige blir en forstyrrende faktor (s.64). Dette er et reduksjonistisk syn 

på læring. Jordet peker på at dette har preget hele vår skolehistorie og de siste års forskning 

viser at det fremdeles er slik (s.65). Skolen har blitt en sosialisering til et stillesittende liv hvor 

de kroppslige behov må disiplineres. Min erfaring tilsier at ved den type disiplinering vil det 

til slutt koke over, trykket blir for høyt og elevene kan ikke annet enn å protestere. I prosjektet 

med fjerdeklasse falt elevene til ro etter noen dager med en annen dagsrytme. Det var en 

særlig ro i gruppen da vi ikke trengte å forholde oss til stram dagsplan. Elevene var i større 

grad med på å føre undervisningen fremover og hadde mulighet til å delta mer aktivt. Det var 

kun i morgensamling elevene måtte sitte stille, og da satt de på gulvet på puter. Noe som 

gjorde at muligheten for å bevege seg litt var større. Det gav mer mening for elevene å være 

aktive deltakere enn passive lyttere som de ofte blir i klasserommet. Biesta (2014) peker på at 

om vi renser utdanningen for all form for risiko, er det en reell fare for at hele utdanningen går 

med i dragsuget. Jeg tror veien å gå er å ta små skritt. Det er mange lærere som er 

ukomfortable med å ta hele klasser ut. Mange er i tillegg resultatorienterte rundt 

undervisningen. Noe av den erfaringsbaserte læringen kan skje i klasserommet om vi er 

bevisste på å både bringe konkreter og/eller naturen inn, og å drive en undervisning som gir 

mer næring til alle sansene. Weston (2004) peker på at vi i skolen ofte er mest opptatt av 

intellekt og abstraksjonsevne. Vi må bringe kroppen med. Han gir eksempel på hvordan barna 

kan oppdage dette for eksempel gjennom å jobbe sammen to og to og observere egne og 

hverandres hender. Gjennom denne øvelsen holder barna hender og får mulighet til å kjenne 

en annens hud og varme. Det er ikke ofte barna får anledning til å bli kjent på den måten, eller 

ta på hverandre på en god, nøytral måte (s.33). Weston er opptatt av kontakten, og 

menneskets sammenheng med, naturen og argumenterer for at bare det å bringe noe med fra 

naturen inn i klasserommet vil vekke barna til en ny forståelse og undring. Det er hans første 

steg mot å go wild som han beskriver det her; “Wild is that unsetteling sense of otherness, 

unexpected and unpredictable and following its own flow that is, in some not graspable way, 

ours too (s.34).  Weston problematiserer det faktum at vi fjerner oss mer og mer fra naturen 

og lar våre barn forbli en del av en kunstig verden uten kontakt med verden rundt oss. 

Hvordan kan vi koble oss på igjen, spør Weston, og stiller spørsmålstegn om hvorvidt det er 
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mulig å undervise i skolen i det hele tatt. "School is an artificial setting; talking and presenting 

and questioning are its favourite metods; ongoing work has no place there" (s.35). Han tar 

utgangspunkt i en naturfilosofi og et ønske om å være i pakt med, og en naturlig del av 

naturen. Hvordan kan vi sitte innenfor fire vegger og håpe på at barna utvikler en bevissthet 

om og med jorden. Hvordan kan vi tro at det kjennes meningsfullt? Weston mener vi har 

mistet kontakten med naturen fordi vi har glemt hvem vi er og poengterer det slik; "Indeed I 

would argue that, considered philosophically, this insistent kind of felt disconnection is not 

the root of environmental crisis but, most fundamentally, is the very crisis itself" (s.33). Jeg 

opplever stadig at læreren står inne i klasserommet og forteller elevene at naturen, eller 

samfunnet rundt er viktig for dem, men elevene får ikke føle det. Mitt poeng her er at 

erfaringen, og følgende av denne, nemlig sammenhengen, følelse av mening og dermed 

dybdelæringen uteblir. Dewey (1954) insisterte på at noe av det viktigste vi kunne gjøre i for 

barna våre var å integrere skolen i den virkelige verden og bedrive aktiv, erfaringsbasert 

læring. Jordet (2010) skriver at ensidigheten i skolens tilnærming gjør at mange får problemer 

med læring og forståelse av sammenhenger. I skolens nærmiljø åpner det seg mange måter å 

arbeide på som vil gi elevene sansemessige og kroppslige erfaringer i møte med lærestoffet 

(s.65). Når elevene henter impulser fra skolens sosiale og fysiske omgivelser blir skolens 

teoretiske kunnskap og læringsnorm utfordret. Elevene får mulighet for å lære med kroppen 

ikke mot den.  

Jeg ser at i møte med konkrete objekter, fenomener og mennesker utenfor klasserommet må 

elevene agere på helt andre måter. Kropp og sanseapparat får en langt mer fremtredende plass 

enn hva den teoretiskbaserte klasseromsundervisningen krever. Praksisnær undervisning 

utfordrer dermed skolens skille mellom kropp og intellekt og gir større grunnlag for mening 

og sammenheng. Jeg argumenterer for at ingen undervisning kan bli til kunnskap hvis den 

kjennes meningsløs.  

5.6 Fire aspekter i arbeid med uteskole 

Jeg vil her utdype fire elementer som jeg mener bør være tilstede i arbeid med uteskole. Disse 

punktene; 1.forarbeid/forankring hos de voksne, 2.gjentakelse, 3.tredelt undervisning og 

4.oppfølging av enkeltelever, har jeg kommet frem til gjennom studering av litteraturen og ut 

ifra arbeid og observasjon i prosjektet jeg hadde med fjerdeklasse. Uten disse elementene 
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mener jeg uteskole som undervisningsarena ikke vil oppnå sitt høyeste potensial, eller møte 

elevene der de er, med det de trenger for at læring skal finne sted og uteskolen blir noe mer 

enn en opplevelse.   

5.6.1 Forarbeid og forankring hos de voksne 

Aktivitetene må være godt planlagt og lagt til rette for.  

For å fullstendig dra nytte av uteskole som et kompetansehevende likeverdig bidrag inn i 

undervisningen, må lærere ha kunnskap og mot til å drive denne type undervisning. Hvis det 

er slik at det går an å "bevise" at denne metoden er nødvendig for å oppnå et godt 

læringsutbytte vil kanskje lærerskolene legge mer vekt på utvikling av denne kompetansen. I 

skolene brukes Tidsklemma som argument for redusert bruk av uteskole, skrev Engh (2007) i 

sin hovedfagsoppgave. Skolene har ikke tid til å kaste bort verdifull undervisningstid. 

Læringstrykket må holdes oppe.  

Det er stor forskjell på å undervise inne i klasserommet hvor rammene i stor grad er gitt. 

Elevene sitter bak pulter, på en stol med kroppen og gjerne blikket, vendt mot læreren. I 

arbeid med uteskole er det som i en klasseromsituasjon, den voksne som leder prosessen og 

har en intensjon, men elevene kan være mer aktive innenfor disse rammene. Det skolen 

trenger, mener jeg, er flere lærere som er komfortable, har kunnskap og kan jobbe med 

erfaringsbasert undervisning ved hjelp av uteskole. Jordet (2010) påpeker at muligheten for å 

variere organiseringen av undervisningen inne i klasserommet ikke er stor nok (s.237). Jeg er 

klar over at uteskole, eller skole utenfor skolen fordrer en tydelig organisering. Samtidig gir 

det gode muligheter for å tenke læring utfra helt andre rammer. Ved å gå ut forlater vi det 

kjente ved en opplæringssituasjon, og det må erstattes av noe annet. I klasserommet er 

forholdene lagt til rette for målrettet arbeid med utvalgt og smalt fagstoff. Det er lettere å 

holde styr på elevene og det som skal læres. Forstyrrende elementer kan reduseres til et 

minimum. Det er lettere for elevene å holde fokus, være konsentrerte og for læreren å ha en 

form for kontroll med hvilke impulser elevene utsettes for. Jordet peker på at klasserommet 

tilbyr struktur og forutsigbarhet. Utenfor klasserommet derimot åpner man for større grad av 

uforutsigbarhet,  og mulighetene for å improvisere er mange (s. 243). Så når elevene skal 

jobbe ute er det viktig å gjøre et utvalg. Hva vil vi at elevene skal rette oppmerksomheten 

mot? Mitt studie viser at det er viktig å ha voksne rundt elevene som vet hva vi skal og 
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hvorfor. Voksne som har en intensjon. Ofte skjer det ting underveis som gjør at ting blir 

annerledes enn du har tenkt, men det er viktig å ha fokus på prosessen, samtidig som du har et 

mål om hva du vil oppnå for øyet. Uten grundig forarbeid, er det vanskelig å være fleksibel. 

5.6.2  Gjentakelse  

Ved å jobbe i samme arbeidsgruppe over flere dager, fikk elevene mulighet for å falle til ro i 

gruppen og prøve teknikker flere ganger. I alle fire gruppene, men kanskje i størst grad i 

bakegruppen, suppegruppen og tovegruppen fikk elevene jobbe med de samme utfordringene 

og temaene, men på forskjellig måte. I bakegruppen bakte de en ny ting hver dag. Noe som 

gjorde at de måtte måle og veie hver dag, men ikke nødvendigvis de samme produktene. For 

hver dag ble de tryggere og kunnskapen de hadde lært om mål og vekt ble dypere. Når de 

skulle lage vaffelrøre var det viktig at røren ikke var for løs, heller ikke for tykk. Hvor mye 

væske må til for å tynne ut røren? Hvor mye sukker skal det være i en røre til 25 personer? 

Når vi dobler røren, skal vi da doble alt, eller kan vi holde litt igjen på sukkeret. Etterhvert ble 

kunnskapen deres egen. Gjennom å utforske og oppdage ble erfaringene til en kunnskap de 

kunne ta med seg til neste dag, eller ved neste bakeanledning. Elevene kunne smake seg frem 

og tenke seg til hva som var rett mengde, eller hvordan deigen eller røren skulle kjennes ut. 

Dagene før hadde gitt dem en kunnskapsbase de kunne bygge videre på. Ved å jobbe med 

ingredienser, som her kan ses på som fenomener, fikk de en praksisnær opplevelse som førte 

til læring gjennom å se sammenhenger, og som igjen ble til en dybdelæring. Sukker som 

piskes med egg blir til eggedosis, som smaker slik og ser sånn ut. Pisker vi sukker og vann 

blir sukkeret etterhvert usynlig, og røren blir ikke tykkere slik som ved pisking av egg og 

sukker. Ved å se det, gjøre det og smake det fester denne kunnskapen seg på en helt annen 

måte enn ved en teoretisk innføring. Ved mange repetisjoner, eller gjentakelse over flere 

dager ble opplevelsen til en dybdekunnskap.  

5.6.3  Tredelt undervisning 

I den tredelte undervisningen er økten fordelt slik: 

1. Felles gjennomgang av fagstoffet. Klargjøring av begreper. Dialog mellom lærer og elever. 

Hva vet elevene, hva vil de lære mer om. 
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2. Elevene undersøker. De settes sammen i små grupper hvor de praktisk og aktivt jobber med 

tema.  

3. Klassen kommer sammen og snakker om funn, hva de gjorde og hva de fant ut. Etter en 

kort samtale hvor kunnskapen samles og tydeliggjøres gjennom dialog mellom lærer og 

elever, skriver elevene det ned i bøkene sine.  

Eksempel fra prosjektet: 

I morgenøkten forberedte jeg hele klassen felles. Elevene jobbet med mål og vekt. Vi snakket 

sammen om begreper, og hva vi visste om temaet. Elevene var aktive muntlig i denne 

prosessen. Vi jobbet med, og viste kroppslige måleenheter hvor elevene selv fikk prøve seg på 

alen, fot, tomme og favn. Etterhvert, da vi gikk over til standariserte mål, fikk de snakke om, 

og vise frem forskjellen på millimeter, centimeter, meter. Vi veide med kroppen. Kjente 

forskjell på en pakke mel og en pakke smør, eller en pakke mel og et lite blad. Sammen 

skapte vi en felles teoretisk begrepsbase. Etter dette fikk de en praktisk oppgave som de enten 

skulle løse sammen i liten gruppe, eller alene. Da var de aktive ute eller inne. De målte og 

veide. Eksempler på oppgaver kunne være; Finn noe som er fem cm langt. Finn ut hvor 

mange meter spisebordet er. Hvor høy er lekestuen?  Hvor mange meter er det fra 

utgangsdøren til postkassen? Hvilken måleenhet vil du bruke når du skal finne ut hvor tung en 

bok er? Hva bruker du hvis du skal veie en hest?, et menneske?, en blyant? Hvor langt er det 

til skolen? Hvilken måleenhet vil du bruke for å komme fram til det. Elevene gikk også hjem 

og forhørte seg med sine foreldre om hvor langt det var til besteforeldre, til hytta, til 

nabobyen. Etterhvert ble det slik at noen av elevene begynte å se sammenhenger. " Nei, det 

kan ikke være 8 km til hytta for det tar jo over en time å kjøre, det må være 8 mil." Fasting 

(2013) skriver at det ikke finnes en fenomenologisk metode som sådan, men samtaler, 

diskusjon , beskrivelser, tanker, følelser, aktivitet og refleksjon er sentrale elementer i 

metodiske tilnærminger innenfor et slikt perspektiv (s. 17). Noen dager skrev elevene inn i 

arbeidsboken. Da fikk jeg med både forberedelse, aktivitet og forankring, bearbeidelse og 

konsentrert arbeid. Noen dager skrev de det de hadde gjort, noen dager skrev de det de hadde 

lært. Jeg skrev opp de riktige målenhetene og forholdet dem i mellom slik at elevene kunne 

kopiere det inn i sin arbeidsbok, og var sikre på å få det riktig. Jeg tenker denne tredelingen er 

viktig i ethvert arbeid. I Ide&Innhold (2004), generell del henvises det til at ethvert 
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læreinnhold og enhver kunnskap som elevene arbeider med skal gis en form og settes inn i en 

sammenheng som gir mening for dem. Teoretisk beskjeftigelse med et fag skal settes sammen 

med en handlende bearbeidelse av samme tema. Det skal skapes en "syntese mellom 

teorilæring og praktisk skapende virksomhet" (s.7). 

I den tredelte undervisningen går vi inn og ut mellom teori og praksis, og for hver gang teori 

og erfaring møtes, kunne jeg observere hos elevene at de ble engasjert i temaet og kunnskapen 

de fikk.  Erfaringen og teorien i sammenheng gav en ny retning, eller ønske om utvidelse og 

fordypning, både teoretisk og praktisk. 

5.6.4 Oppfølging av enkeltelever 

Gjennom arbeid med prosjektet ble det klart at elever med egen opplæringsplan, eller dem 

som trenger tett støtte i læringsprosessen, må ha tilgang til en tydelig voksen ved sin side og 

være grundig satt inn i oppgavene vi skal gjøre. Førlæring, gjennom å tydelig gå gjennom hva 

som forventes og hva som skal skje er viktig for noen elever, dette for å kunne hvile i, og dra 

lærdom av oppgavene. Noen av elevene hadde problemer med å følge opplegget i prosjektet. 

Noe av dette handlet om sykdom blant ansatte, men også at klassen var delt i fire grupper som 

krevde en voksen i hver gruppe. I en klassisk klasseromsundervisning, eller undervisning hvor 

klassens oppmerksomhet er rettet mot en voksen, vil støttepedagogene være 'fri' til å hjelpe og 

veilede elever som trenger det i en annen grad enn når de er knyttet opp mot en gruppe.  Pia, 

en av respondentene fra intervjuene hadde også en refleksjon i forhold til dette tema. Hun 

påpekte at det ble synlig at noen av de elevene som har vansker med å konsentrere seg, eller 

trenger tydelige fysiske rammer for å kunne komme inn i et konsentrert arbeid, ikke hadde 

like god nytte av ute-økten. Det ble klart at de ville hatt godt av en førforståelse. Pia kom fram 

til at en voksen og to til tre elever gikk ut før de andre elevene og forberedte og gjorde 

oppgaven, slik at det ble lettere for dem å forstå hva oppgaven gikk ut på. "De burde vært ute 

først, med en mindre gruppe, og gjort det rolig med noen få, slik at når hele klassen skulle 

gjøre det sammen, visste de allerede hva som krevdes og hvordan det skulle gjøres. Da ville 

læringsopplevelsen deres blitt større og mer meningsfull."   

En tilpasset undervisningsform som dette er, bør etterstrebe å møte alle elever der de er. Hvis 

de fysiske rammene er mindre tydelige, og der byr på utfordringer, må den voksne fungere 

som støtte til eleven er trygg, eller klar til å utfordres.  
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5.7  Hvordan skal vi komme oss ut? 

Hvis vi forholder oss til verden på en oppdagende måte; en nysgjerrig, åpen, aktiv, 

fenomenologisk måte, vil vi forhåpentligvis merke at vi hører til i verden og at verden hører 

til i oss, dypt og eksistensielt.  Hvis både skolen, familien og organiserte aktiviteter legger til 

rette for mye innetid, eller "holder barn unna" naturopplevelser og heller viser TV-

programmer om natur og uteaktiviteter, kan elevene få en opplevelse av at naturen, og verden 

der ute ikke er viktig, ikke noe de trenger å forholde seg til. De teoretiske fagene tar mer og 

mer over for de praktiske naturfagene som krevde at elevene måtte ut og få erfaringer i 

naturen (Louv, 2008 s.2). Weston (2004) poengterer at "For å ta bolig i verden, og oss selv, 

for å ‘koble oss på’ må vi velge å føle oss som en del av verden. Da vil vi vite at jorden er vårt 

rede " (s.33). Dette er et viktig aspekt for å kjenne på den sammenhengen jeg ønsker at barna 

skal være en del av. Disse perspektivene stiller helt andre krav til læring enn dem vi ser 

komme til uttrykk i dagens undervisning. For å komme seg ut av klasserommet krever det at 

læreren og elevene har et enkelt sted å gå, som er lett å ta barna med til. Et sted som inviterer 

til læring. Et skogsholt, en strand, et verksted, en skolehage, et amfi. Jeg tror ikke det er en 

god undervisningsform å sitte inne i et klasserom og tenke oss at vi er en del av naturen og 

lokalsamfunnet. Vi sitter på hver vår lille holme og krever at barna skal kjenne på en 

forbindelse. Jeg synes å ha sett at det elevene kjenner mest på i en slik skolesituasjon er 

frustrasjon, meningsløshet og i større eller mindre grad kjedsomhet.  Jeg opplever at elevene 

protesterer på undervisningen hvis den i hovedsak består av formidling av "statiske 

representasjoner av verden". Protestene kan komme i forskjellige former, for eksempel at de 

går ut av rommet, nekter å gjøre noe, forstyrrer, kommenterer, eller "melder seg ut". Disse 

uttrykksformene har ikke nødvendigvis bare med undervisningen å gjøre, de har som oftest en 

bidragsytende faktor et sted i barnets forutsetninger, men det er ikke til å komme unna at det 

vi faktisk gjør sammen med dem står i sammenheng med reaksjonen vi får.  Petra, en av 

respondentene fra intervjuene, pekte på at elevene får en annen type forståelse når de bruker 

aktiv uteundervisning i tilknytting til konsentrert teoretisk arbeid. "Da vi jobbet ute med hele 

kroppen virket det som om elevene forsto formen, eller fikk grep om den fortere, nettopp 

fordi de brukte hele kroppen. Det er engasjerende å være aktiv." Et annet perspektiv rundt 

viktigheten av å komme seg et ut er å oppdage og lære av fenomenene der de befinner seg. 

Jeg mener det er viktig å ta i bruk flere undervisningsarenaer enn skoleområdet og skogsholtet 

rett i nærheten. Uteskole kan foregå i byrom, på verksteder, bedriftsbesøk i mye hyppigere 
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grad enn et enkeltbesøk nå og da. Dewey mente elevene kunne skape en forbindelse til 

naturen, kunst og kulturlivet og få kontakt med nærings- og arbeidslivet gjennom bruk og salg 

av produkter (Dewey, 1915). I dagens skole kan dette sammenlignes med elevbedrift som en 

del av et pedagogisk entreprenørskap. En dynamisk forbindelse mellom skolens faglige 

innhold og elevenes erfaringer hvor teori og praksis er to sider av samme sak bygger en bro 

som muliggjør bruken av utearenaen på en spennende måte.  

Hvis vi lærere ser at det gir resultater å ta elevene med ut, at det har noe for seg både i forhold 

til trivsel og det faglige utbyttet, da vil det kanskje ikke kjennes så tungt? Men for å vinne må 

vi først våge. 

5.8 En god lærer er en som våger 

Det å ta elevene ut av klasserommet og våge meg på uteskole i fire uker krevde mot. Og 

villighet til å ta en risiko. For hver gang vi gjør noe som utfordrer oss, går bort fra det kjente, 

og ut av vår konfortsone risikerer vi å falle, feile, bomme. Men jeg risikerte også å vinne, 

oppdage noe nytt, begeistre og engasjere.  

Carr peker på i sin artikkel; The complex character of teaching (2003) det vanskelige 

spørsmålet: Hva vil det si å være en god lærer? Han spør: Er det en lang fordypende 

utdanning, en god utdanningsinstitusjon med høyt utdannede lærere, lyse moderne rom, nytt 

utstyr? Oppstår det, nesten utfra seg selv, en god undervisning når læreren er vel forberedt, 

har planlagt nøye, laget gode oppgaver og vet hva læringsmålene i faget er? Eller kan læring 

oppstå hvor som helst, mellom hvem som helst? Og finnes det forskjellige 'sider' av læring? 

Som Biesta (2014) peker på er læring for læringens skyld godt, men om læring kun ønskes for 

å oppfylle samfunnets krav til å utdanne mennesker for økonomisk vekst har vi et problem, 

mener han. Vingdals (2014) referanse til de 70 undersøkelsene som ble gjort i perioden 1998-

2007 på oppdrag fra kunnskapsdepartementet tok utgangspunkt i at det er læreren som har 

mest å si for hvordan og hva barna lærer. De tre lærerkompetansene; 1, Relasjonskompetanse, 

2, regelledelseskompetanse og 3, didaktisk kompetanse er helt avgjørende å arbeide med hvis 

uteundervisning skal bli noe mer enn en opplevelse i friluft. Jeg har lest artikler, bøker, 

forskningsrapporter, avisinnlegg og avhandlinger om viktigheten av aktiv, erfaringsbasert 

undervisning. Mange vet at det både er helsebringende, gir større engasjement for læring, 
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kunnskapen blir mer befestet og det gir rom for en dybdelæring ingen klasseromsundervisning 

kan gi. Jeg undrer meg over at ikke alle skolebarn ute og oppdager verden, er på besøk i 

verksteder, på sykehjem, arbeider på gården, oppdager livet i fjæra eller lærer å kjenne sine 

lokale omgivelser, og seg selv, gjennom alle sine sanser. Hvorfor ser vi ikke klasserom fulle 

av aktivitet og håndfaste konkrete hjelpemidler/elementer fra naturen og verden utenfor 

skolen? Jeg tror det handler om at læreren må ville det, tenke at det er meningsfullt, kjenne 

seg komfortabel, tørre å slippe opp. At læreren selv er utforskende, nysgjerrig og villig til å ta 

en risiko. Det var en risiko å ta elevene ut av klasserommet og inn i noe ukjent i prosjektet på 

fire uker. Uten pulter og en tavle de kunne rette blikket mot. Ettersom dagene gikk og både 

elevene og jeg ble mer vant til formen vil jeg likevel si at effekten var en mer interessert 

elevgruppe og en større ro i læringen. Jeg påstår at en stor del av årsaken til at vi holder 

elevene inne er at vi er redde for at de ikke skal lære nok. At utedagen kun tenkes på som en 

opplevelse, at skolen og læreren ikke har kommet frem til en god nok metode for 

forberedelse, aktivitet og bearbeidelse. Begge respondentene i intervjuene var tydelige på at 

de mente at elevene lærte mer ved å knytte klasseromsundervisningen opp til erfaringer, men 

at det krevde en god og tydelig forberedelse. Klasseromsundervisning gir mer kontroll over 

elevene, læreren får sagt det hun vil si og elevene får skrevet inn i bøkene, og gjort sine 

oppgaver. I steinerskolen jobber vi både kunstnerisk, gjennom bearbeidelse av fagstoff, og 

rytmisk/aktivt i løpet av dagen med sanger, resitasjon, rytmiske øvelser og aktiv deltagelse i 

undervisningen gjennom samtale og egenarbeid. Å utdanne er en profesjon, der undervisning 

og læring skjer som en følge av at barn har blitt satt i en skole. I denne sammenhengen har 

læreren en rolle som hun eller han har påtatt seg, og som har en spesifikk oppgave knyttet til 

seg. Muligens gjør det oss til slaver av målkrav og kompetansemål. Kanskje glemmer vi at det 

er i livet læring skjer. Der det foregår læring skal det være liv. Utenfor skoletiden kan læring 

skje i en naturlig aktivitet, der mennesker er sammen, har en interaksjon og tillitsfullt lærer av 

hverandre. Denne type læring er ikke planlagt og satt i system, har ikke målkrav eller 

sluttvurderings krav, men bæres av et engasjement. Poenget mitt er at positiv læring like 

gjerne kan skje i en uformell setting som i en formell. Hvis vi tenker oss at pedagogikk 

handler om å tilegne seg (livs-)kunnskap, kan det være mulig å undervise andre steder enn på 

skolen hvor det ofte kun finnes pedagogisk utdannede mennesker. Jeg tenker at bonden, 

fiskeren, håndverkeren, ingeniøren, kunstneren eller bibliotekaren også kan være en 

inspirasjon til utdanningen vi ønsker for elevene. En god relasjon mellom voksen og elev 
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oppstår der det finnes interesse, og interesse spirer eller utvikles gjennom samtale og 

interaksjon. Personlighet og prosess er viktigere enn resultat og fakta, mener jeg. Prosessene 

og arbeidsgleden som oppsto i og mellom elevene i fjerdeklasseprosjektet var ikke til å ta feil 

av. Vi hadde god tid til å være sammen. I møtene mellom mennesker er humor og optimisme, 

interesse og åpenhet viktige ingredienser. De fleste kan streve mot å få en god relasjon med 

elevene, putte alle elementer som må til for en god læring inn i undervisningsrommet, men 

det er likevel ikke alle egenskaper som kan tilegnes påpeker Carr (2003). Å lære seg å fortelle 

vitser er ikke det samme som å være humoristisk og ha glimt i øyet. Å kunne pensum utenat 

og være godt forberedt, ha alle papirer og undervisningsopplegg klart er ikke nok for å være 

en god lærer (s.68).  De fleste kan mane frem en interesse for elevene, ønske å bli kjent, ville 

gjøre det lille ekstra som gjør at en blir en god lærer eller pedagog. Det at noen lykkes, og 

andre ikke, kan være så enkelt, eller vanskelig som at det er endel av vår personlighet. Så må 

man være en god lærer for å drive undervisning? Min påstand er at man må være modig, 

fleksibel, kunnskapsrik, kreativ og nysgjerrig. Et godt planlagt undervisningsopplegg som 

man tør å gi slipp på, en tydelig samlende voksen, med en intensjon er viktig, mener jeg. 

Ønsker man å oppnå noe annet enn en fin tur, en artig opplevelse, litt frilek og god sosial 

interaksjon, kreves det først og fremst en vilje, en iver og en overbevisning om at vi alle lærer 

best med hele kroppen og alle sansene, i kontakt med fenomenene vi skal lære om. Uteskole 

kan være å ta med klassen ut i et naturrom i nærheten av skolen. Eller det kan være å gå ut av 

skoleområdet og inn i en annen del av verden, en alternativ undervisningsarena der elevene 

møter en annen profesjon, et menneske i arbeid som ikke gjør det for å representere verden, 

men som arbeider og er der på ekte, utfører arbeidet fordi det er endel av selveste verden. Å 

ha en interesse for sin profesjon og et ønske om å formidle det man brenner for kan være vel 

så godt som en pedagogisk utdannet lærer. Jeg tror elevene kan ha stor glede av å møte mange 

forskjellige mennesker. Alle disse menneskene representerer deler av sin verden, som til 

sammen er vår felles verden. Det er ikke lenger gitt at elevene får mangfoldige erfaringer etter 

skoletid. Dette mangfoldet av erfaringer og opplevelser må skje skolens regi, mener jeg. 

Elevene er aldri vanskelige å be. Deres naturlige arena er ubegrenset. 

Å kjenne på en ærefrykt og samhørighet til våre omgivelser, naturen og alt som lever og 

vokser i den, vil være med på å åpne for en ydmykhet, og gi en følelse av mening. Jeg 

opplever at elever i dag trenger å kjenne at det vi presenterer for dem er viktig for dem 

personlig. Et vesentlig aspekt ved dette er at de gjennomskuer viktigheten av å forstå og 
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erobre nettopp det som blir presentert. Forutsetningen for ønsket om å forstå, er forbindelsen 

eller et inderliggjort forhold til fenomenet. Dette er et utviklingsdidaktisk prinsipp i 

steinerpedagogikken, som kan oppsummeres som tre faser i, hvor barnet først skal gripe, 

deretter bli grepet, for så å kunne begripe.  
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6. Konklusjon 

6.1 Hva er effekten av en livsnær uteundervisning? 

Undervisning i skolens regi kan være et vidt og åpent rom hvor undring, utvikling, utforsking 

og nysgjerrighet vekkes. Hvor de store spørsmålene blir stilt, hvor ivrige hender arbeider, 

hoder tenker, spørsmål utvides og svarene revurderes. Det er mulig å få til en undervisning 

hvor  elevene har røde kinn og varme hender, med ivrige føtter og tanker som bobler over. 

Undervisning kan være meningsfull uten at nødvendigvis alle lærer det samme, og alltid 

bruker de samme metodene. En skolegang trenger ikke være stram, kald, beregnende og 

kjedelig. Jeg tror at skolen kan være et godt sted for barn, et inspirerende, meningsfullt, 

livsnært sted hvor alle har en plass og kjenner seg forbundet.  

Gjennom mitt prosjekt og i intervju med to lærere, mener jeg å ha oppdaget at undervisningen 

begeistrer, kunnskapen forankres lettere, og er mer forståelig for elevene ved bruk av 

erfaringsbasert, livsnær læring som undervisningsmetode. Ved å ta utgangspunkt i 

fenomenene, være nøye på at vi samler trådene, og sørger for å legge til rette for en 

kunnskapsforankring gjennom tredelt undervisning, vil jeg påstå at effekten er at elevene blir 

mer engasjerte, og oppnår en dybdelæring vi ellers ikke ville sett i en undervisningsform som 

har fokus på en teoritung og abstrakt læring. Det er tydelig for meg at en ensformig 

klasseromsundervisning gagner de få, eller en liten kjerne av disiplinerte barn, mens en 

brordel av klassen faller ut, kjeder seg eller blir urolige. Det er ikke lett å legge om 

undervisningsmetoder, men jeg tenker at det er fullt mulig å ta i bruk den tredelte 

undervisningsmetoden jeg har beskrevet i oppgaven, og prøve å ha fokus på fenomenene. 

Som Weston (2014) sier; vi må tørre å go wild! 

Tåler vi, og tar vi risikoen er jeg overbevist om at skolen kan være et vidt og åpent rom hvor 

undring, utvikling, utforsking og nysgjerrighet vekkes. Skolen må åpne opp for verden og 

livet på en helt ny måte. Går vi den tunge veien, den som krever ekstra innsats, samarbeid, 

struktur, åpenhet og tillit. Den som gjør at vi virkelig må ville møte barna der de er, være i 

bevegelse, og prøve igjen og igjen. Er vi villig til å virkelig prøve å se barna. Da utdanner vi 

elever som ikke kun skal lykkes på skolen, men barn som kan klare seg i den virkelige 

verden. Da blir skolen og livet flettet sammen på en meningsfull måte. Da blir skolen for 
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barn, ja, for alle, for det oppvoksende mennesket. For dem som skal ta over og inspirert føre 

verden videre. 

6.2 Begrensninger i studiet. 

Jeg hadde lagt opp til et fireukers prosjekt, borte fra skolen og uten tilgang til et klasserom 

eller mulighet for at hele klassen samtidig kunne sitte ved et bord. Det utfordret meg til å 

finne nye arbeidsmetoder, men det gav også noen begrensninger i forhold til å se på hvordan 

erfaringene elevene hadde gjort seg kunne bearbeides i et konsentrert arbeid. Å dele klassen i 

grupper som krever en voksen i hver gruppe var utfordrende på grunn av sykdom blant de 

voksne og nye som kom inn uten forankring i prosjektet. Neste gang ville jeg delt klassen i to 

og kun hatt to arbeidsgrupper. Det ville frigjort voksne til å ta seg av elever som trenger ekstra 

oppfølging.  

I min forskning har jeg valgt å ha fokus på fem konsepter. 1. Erfaringsbasert læring, 2. 

Fenomenbasert undervisning, 3. Uteskole, 4. Kunnskapsforankring og 5. Dybdelæring. Mitt 

hovedkonsept var erfaringsbasert læring så oppgaven har hatt størst fokus på dette. 

Fenomenbasert undervisning er på mange måter beslektet med erfaringsbasert undervisning 

da begge krever en aktivitet. Å undervise utfra erfaring, er på mange måter umulig uten å se 

til fenomenet elevene skal lære noe om. Likevel var det lærerikt for meg å forholde meg til 

begge konseptene og dykke ned i hvordan de kommer til syne hver for seg. Da jeg analyserte 

mine data fra loggen og intervjuer, kom forskjellene tydeligere fram. Uteskole er nødvendig 

for å drive en fenomen/- og erfaringsbasert undervisning. Etterhvert som oppgaven skred frem 

ble det tydelig for meg at uteundervisning kunne romme mye mer enn et naturrom, eller en 

skolegård. Da blir også erfaringene fordypet og dybdelæringen kan finne sted. Konseptet om 

kunnskapsforankring gjennom å forbinde erfaringer med teori gjorde at jeg kom frem til ideen 

om den tredelte læringen som knytter disse sammen på en grundig måte. Ved å jobbe med 

kunnskapsforankring i spennet mellom teori og praksis vil en dybdelæring vise seg. 

Forståelsen av fagstoffet blir personalisert, virkelighetsnær og gjør at kunnskapen kan brukes 

i liknende situasjoner.  Mitt hovedfokus i kapittel 5 ble 5.5, mening og sammenheng. Uten å 

sette undervisningen inn i en meningsfull sammenheng blir ikke læringen til en kunnskap 

elevene kan ta med seg videre i livet. 
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6.3 Videreutvikling av prosjektet.  

I løpet av prosjektet med fjerdeklasse fikk jeg øye på den tredelte undervisningen som 

arbeidsmetode. Det er en form jeg kunne tenke meg å implementere som en fast metode i 

klasserommet.  I min aksjonsforskning fikk jeg mulighet for å utforske, ta i bruk og justere 

metoder. Å bruke aksjonsforskning som metode har pekt på og gjort meg oppmerksom på at 

jeg som lærer kan jobbe på samme måte. Systematisert utprøving av undervisningsmetoder 

kan foregå i min skolehverdag, så lenge det er godt planlagt og forankret hos alle voksne. 

Min plan var å velge en periode i 4. klasse der jeg aktivt utforsket mine metoder og spørsmål 

innen erfaringsbasert læring og undervisning. Gjennom mitt klasseprosjekt, og via resultater 

fra respondentene i intervjuene ser jeg at det både er mulig og mener det er fruktbart å bruke 

både bred og smal uteundervisning, og aller helst en kombinasjon av disse, for å oppnå læring 

gjennom erfaring, slik som Jordet (2010) beskriver det. Det krever en modig lærer som tør å 

ta risiko. En risiko for at elevene lærer noe mer, dypere og annet enn det kompetansemålenes 

statiske oppstilling sier.  Jeg har argumentert for at undervisning, danning og da ikke læring 

med vurdering som mål, kan og må foregå på mange arenaer. Jordet (2010) snakker om bred 

og smal uteundervisning, og viser til at uteskole kan foregå i skolens lokalsamfunn og 

nærmiljø. Jeg vil driste meg til å slå bred og smal uteskoleundervisning sammen, ta begrepet 

uteskole et hakk videre og kalle det "livsnær uteundervisning". Hvis vi forholder oss til 

skolens omgivelser og lokalsamfunn som et "uterom" og bruker dette som betegnelse på 

uteskole, åpner det seg et stort, nytt felt som gir helt andre premisser for læring. Et 

læringsrom kan være skogen, stranden, ulike typer bymiljø, parker, gårder, torg. Dette er 

læringsmiljøer uten vegger og tak. Nye eller andre læringsarenaer kan også være innendørs, 

som på en lokal arbeidsplass, eldresenter, museum, verksteder. Hvis vi forholder oss til 

Jordets definisjon på en bred forståelse av uteskole (s.32) er det et viktig poeng at uteskole 

brukes som et middel til den allmenne dannelse. Hvis vi bruker lokalmiljøet og skolens 

omgivelser som beskrevet over, mener jeg at begrepet uteskole ikke er dekkende nok for hva 

vi ønsker å oppnå og heller ikke beskriver presist nok de læringsarenaene vi ønsker å benytte 

oss av. Jeg vil ha en rik, aktiv, frodig, verkstedsholdning til utdanning hvor utforsking, 

prøving, feiling, undring, dialog, øvelse og lange perspektiver tar plass. Med dette som mål 

blir det umulig å forholde oss til en snever læreplan og styringsdokumenter med strikte 

kompetansemål, tester og målstyring. Da står vi midt inne i en livsprosess. Jeg tror vi må 
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utvide begrepet læring uten å forholde oss til vurdering, som Biesta (2014) setter søkelys på. 

Vi må tåle å stå i den risikoen det er å møte mennesker med forskjellige forutsetninger og 

interesser, men likevel undervise, begeistre og utvide vår faktiske metodefrihet som vi lærere 

og skole kan og bør benytte oss av.  

I mitt videre arbeid som lærer vil jeg systematisert prøve å benytte meg av en tredelt 

undervisning som tar i bruk en mellomting mellom bred og smal uteundervisning, en livsnær 

metode som skifter mellom teori og erfaring, og som bruker uterommet, lokalsamfunnet og 

nærmiljøet som arena. Dette håper jeg kan være en inspirasjonskilde til mine kollegaer på 

skolen og kanskje en mer utforskende og virkelighetsnær pedagogikk kan finne sin form.  

6.4 Videre studier 

Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg kommet over et begrep som på engelsk kalles 

unschooling. Det er et interessant fenomen hvor læring foregår naturlig og uten fastsatte 

kompetansemål, eller læreplan. Unschooling skiller seg fra normalskolen og hjemmeskole ved 

at den ikke følger en gitt plan eller forholder seg til læringsmål. Læringen er uformell og 

styres utfra interesseområdene til barnet og i samspillet mellom barnet og den voksne, eller 

barnet og fenomenet det er interessert i. Læringsarenaene finnes overalt og skjer i møte med 

natur, lokalsamfunn og nærmiljø. Unschooling oppmuntrer til nysgjerrighet, undring, og 

personifisert læring.  Jeg er nysgjerrig på hvordan disse elevene får dekket sine sosiale behov 

og hvor avhengige de ville være av en ressurssterk familie for å oppnå en sunn, stabil, lærerik 

hverdag. I en opplæringsituasjon på skolen kan elevene oppleves tunge og med liten 

framdrift. Gjennomføringsevnen og viljestyrken kan være svak. Jeg undrer meg på om det er 

skolesystemet som er skyld i dette. Interessen for unschooling ble vekket da jeg så hvordan 

elevene i større grad ivret etter å lære noe de selv var med på å skape og utvikle. Det er 

forhåpentlig ikke nødvendig å gå til det radikale grepet å ta elevene ut av skolen for at de skal 

få kjenne på lærelyst og medvirkning til egen læring. Videre studie for meg kunne være å 

fordype meg i en læringsmetode som i ennå større grad setter eleven og livsnær undervisning 

i samme sentrum.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1, Intervjuguide: 

 

Intervju med lærer på steinerskolen i forbindelse med masteroppgaven 

2022 

 

1, På hvilken måte benytter du deg av aktiv uteundervisning? 

 

2, På hvilken måte engasjerer uteundervisningen elevene? 

 

-engasjerer den på en annen måte enn inne? Hvordan? 

 

3, Hvordan kombinerer eller binder du sammen klasseroms- og uteundervisningen? 

 

4, Har du et eksempel på en vellykket uteundervisning, og hvorfor var den vellykket.. 
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Vedlegg 2, Brev til foreldrene i forbindelse med oppstart av prosjektet:  

 

Hei alle i 4.klasse, 

Steinerskolen har som mål å drive en pedagogikk med mennesket/eleven i sentrum. Bruke 

undervisningsmetoder som møter barnet der det er og som kan vekke en nysgjerrighet og 

lærelyst. Samt utdanne og gi mulighet for å utvikle hele mennesket både i forhold til 

kunnskap, i det sosiale og sjelelige. Vi har mange metodiske og pedagogiske grep for å gjøre 

dette. Noen ganger må det store grep til, noen ganger små justeringer.  

Jeg tror det å nære sansene, være tett på hverandre, spise felles mat, jobbe praktisk, være ute 

og ha god tid kan hjelpe. I tillegg til å gjøre noe godt for klassen, prøve ut å jobbe utfra en 

annen metode, uten klasserom og med elevene mer i sentrum kommer jeg til å bruke denne 

perioden som endel av min masteroppgave. Jeg vil observere elevene anonymt, skrive en logg 

og se på hvordan denne undervisningsformen virker på elevene. Mine observasjoner vil bli 

behandlet med diskresjon og etter etiske retningslinjer. 

Jeg har tenkt på flere forskjellige løsninger, og ønsker å prøve ut et helt nytt prosjekt den 

kommende perioden. Vi skal ha mål og vekt i hovedfag, som er en praktisk periode, så det 

passer bra.  

Klassen møter senest kl 08.30 hver dag hjemme hos meg. De som ikke har mulighet for å 

møte hos meg, møter en voksen ved skolen og går opp. Gi meg beskjed. De som normalt er på 

morgen-SFO kommer kl 08.00 til meg, og får en kopp te/spiser frokost her før skolen 

begynner.  

Dagsplan: 

Kl 08.30 samles vi og sier morgenvers, synger, har en ring, en liten introduksjon og fordeler 

oss i arbeidsgrupper. 

Kl 10.00 forteller jeg, alle sitter i sirkel inne i huset. 
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Kl 10.15 spiser vi felles måltid sammen som den ene suppegruppen og bakegruppen har 

laget.  

10.40 går vi enten tilbake til skolen eller jobber videre med prosjekt og fag. (Se timeplan) 

-Klassen blir delt i fire grupper. Hver gruppe jobber med ett prosjekt hele uken. I løpet av fire 

uker har de gjort alle oppgavene. 

Gruppe 1: Tove sitteunderlag, blomst og ball, tegne/male 

Gruppe 2: Lage suppe til alle, pinnebrød. Passe bålet. 

Gruppe 3: Spikking og snekring; De lager en smørkniv eller liten skje av et emne. Tryllestav, 

 og annet snekkerprosjekt.  

Gruppe 4: Bakegruppe; boller, vafler, kake, urtete, urtesalt, sylte/safte 

Elevene får oppgaver tilknyttet mål og vekt som de skal gjøre i løpet av uken. Norsk, skriftlig 

og muntlig blir knyttet opp mot prosjektet. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom 

samfunnsfag, naturfag, mat og helse, kunst og håndverk, norsk og matte. 

 Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08.30-10.00 prosjekt prosjekt prosjekt prosjekt eurytmi/skolen 

10.15-11.00 mat og friminutt 
mat og  

gå til skolen 
mat og friminutt mat og friminutt mat og friminutt 

11.00-12.00 prosjekt tysk på skolen prosjekt prosjekt musikk 

12.00-12.30 gå til skolen friminutt prosjekt prosjekt friminutt 
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12.30-13.15/30 håndarbeid religion 
tur så 

gå tilskolen 

12.45 

gå tilskolen 

Gym 

 

NB. Fredag møter elevene på skolen.  

ALLE må ta med: 

-Sekk med vannflaske,  

-en frukt per dag til felles fat,  

-grønnsaker til felles suppe, to grønnsaker per uke. 

-en kopp, en suppeskål, en skje (husk å navne) 

-spikkekniv eller kjøkkenkniv, skjærefjøl (husk å navne) 

-en pute de kan sitte på under fortellerstund inne.  

*Hvis noen har frukt fra hagen, er det veldig velkomment! 

*Har noen en dyp langpanne å avse noen uker vil vi gjerne låne dem tiltoveprosjektet.. 

Det de tar med blir liggende hos meg ut perioden/frem til høstferien. 

Gi beskjed om hvem som kommer fra 8.00, og hvem som må gå fra skolen kl 08.30 med en 

voksen. Det er også mulig at en voksen kan følge opp kl 08.15, så de kommer 

tidsnok til 08.30. 

Velkommen  

 

 

 



 

 

79 

Vedlegg 3, tilbakemelding fra NSD, ang innmelding av min forskning: 

 

Hei! 

Viser til din henvendelse. 

Det viktigste er at selve datamaterialet er anonymt. Forsker vil ofte kunne vite/huske hvem en 

intervjuer/observerer selv om datamaterialet er anonymt. Det er riktig at à sende e-poster 

strengt tatt er en behandling av personopplysninger ja, men vi ser pà dette som en del av 

rekrutteringen av utvalget, og ikke som en del av forskningsformälet. Ofte mà forsker ta 

kontakt per telefon eller mail for i det hele tatt à fà kontakt med personer som er interessert i à 

vare med i forskningsprosjektet, selv när en skal giore anonym databehandling. När en gior 

forskning pà gen arbeidsplass er det ikke til à unngä at en vet hvem som er deltakerne. Vi 

anser det likevel som anonymt sà lenge datamaterialet anonymiseres. E-postene kan som regel 

heller ikke knyttes direkte til enkeltpersoner i datamaterialet dersom datamaterialet er 

anonymt. 

Häper det var svar pà det du lurte pã. 

Muh 

Sturla Herfindal 

Personvernradgiver  


