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møteplassen

Den triale mannen
Tekst og foto: Jan Bang

Landsbyliv treffer Petter Holm på sentralstasjonen i 
Oslo. Han er på vei hjem etter enda et besøk i Russland. 
Vi snakker om den nye høyskoleutdannelsen i sosial-
pedagogikk på Rudolf Steinerhøyskolen, vi snakker om 
Mastergraden han tok, og hans liv som jazzmusiker. 
Helt på slutten traff vi Axel Hugo, som var ansvarlig for 
mastergraden i den tiden Petter tok den. Oslo S er stedet, 
der treffer man folk! 

Høyskoleutdannelsen
Du fortjener en stor takk, sammen med Bente 
Edlund, for at dere fikk denne utdannelsen god-
kjent. Kan du si noe om prosessen?

Petter forklarer at det lenge var et spørsmål om hvilket 
nivå denne utdannelsen skulle ligge på: Høyskole? Fag-
skole? Videregående skole (VGS)? De hadde en søknad 
utarbeidet for VGS med voksne som målgruppe. Denne 
falt etter et regjeringsskifte som førte til nye retningslin-
jer i private skoler. De jobbet en stund med en søknad på 
fagskolenivå, men gjennomførte den ikke fordi de så at 
den passet dårlig. 

I 2007 ble det klart at de fleste helst ville ha en høy-
skoleutdannelse, og at bachelorgraden var etterspurt. 
Det var naturlig å følge dette videre sammen med Rudolf 
Steinerhøyskolen (RSH) og søknaden ble godkjent for 
ett år siden. 

Selve kurset er basert på det som ble utviklet av Norsk 
Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (i dag So-
sialterapeutisk Forbund) i den tre-årige blokkutdannel-
sen som begynte i 1998. Egentlig har det ikke forandret 
seg så veldig mye. Men den nye studieplanen er langt 
mer gjennomarbeidet og også utvidet. Det nye innslaget 
var vel en mer bevisst sammenkobling av virksomhetene 
for voksne og skolene. Derfor er navnet sosialpeda-
gogikk veldig bra, det samler både det sosiale (voksne, 
stedene) og det pedagogiske (barn, skoler). Dette 
stemmer også med utviklingen i andre land. Sosial-
pedagogikk er internasjonalt anerkjent, det eksisterer et 
internasjonalt forbund. Faget er relativt nytt og fokuserer 
på høy kompetanse i det praktiske arbeidet. 

Sosialterapi er et begrep for antroposofisk arbeid med 
unge og voksne, og må betraktes som en retning innen-
for sosialpedagogikken. 

Den største utfordringen var å sette av nok tid til å utføre 
oppgaven. Det viste seg at både Petter Holm og Bente 

Edlund hadde akkurat 
den kombinasjonen av 
kompetanse som var 
viktig for å få høyskole-
utdannelsen på plass. 
Petter med kontakt-
nettverket til interna-
sjonale prosjekter og 
Bente med sin faglige 
tyngde og bakgrunn i 
Steinerskolene. 

Fremtiden
Da Bente Edlund ønsket det første kullet velkom-
men, inviterte hun studentene til et forsknings-
fellesskap. Hvordan ser du fremtiden her? 

Forskning kan gjøres gjennom den eksisterende mas-
tergradutdannelsen ved RSH og det er ønskelig med 
mer forskning i det antroposofiske praksisfeltet, særlig 
aksjonsrettet forskning. 

Bakgrunn 
Du har bodd i Bergen i mange år, men hvor kom-
mer du fra før det? 

Jeg vokste opp i Oslo og ble jazzmusiker. I 10 år var jeg 
profesjonell; jazz, rythm-and-blues, TV, film og plateinn-
spillinger. Jeg spiller ikke så mye nå, men er fortsatt opp-
tatt av musikk som kunst. Kanskje ligger spiren her til 
min interesse for den triale metode, som bringer kunst 
inn i pedagogikken som et verktøy. 

Jeg var med i gruppen som opprettet kollektivet i 
Hjelmsgate på slutten av 60-tallet. Jeg ble opptatt av 
makrobiotisk mat, og holdt kurs over hele landet. Jeg 
har vært både bygningsarbeider og kokk. Jeg hadde også 
kontakt med Erik Damman, som stiftet Fremtiden i Våre 
Hender.

Så fikk konen min stilling som Steinerskolelærer i 
Bergen, og vi flyttet vestover. Jeg begynte å fatte interesse 
for antroposofi, særlig var jeg opptatt av tregreningen. 
Professor Leif Holbæk-Hanssen ved Handelshøyskolen 
var en viktig person i denne sammenheng, vi hadde 
en studiesirkel over flere år. Alt dette resulterte i at jeg 
studerte filosofi og samfunnsvitenskap på universitetet i 
Bergen i 1970- og 80-årene. 

Mastergraden og arbeidet i Russland 
Du har nylig fått mastergraden, hvordan gikk det 
til? 
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2010, fagbilaget. LBL 23, sommeren 2010, side 14.)

Vårt arbeid i Russland er en form for lobbyvirksom-
het. Vi kommer aldri med kritikk, men presenterer 
muligheter og sosialterapeutisk praksis, inspirert av 
antroposofien. 

Våre kurs gjorde et stort inntrykk på de sosiallederne, og 
vi kommer til å organisere flere kurs. Vi opparbeidet et 
sterkt og positivt tillitsforhold til myndighetene. Vi har 
nå en ny forespørsel om kurs som kan hjelpe dem å om-
strukturere internatene i området, et kurs for personalet 
som arbeider i disse. 

Den offentlige sektor
Har du noen synspunkter på norsk offentlig sektor, 
- ansvarsreformen?

Det foregår nå en vurdering av ansvarsreformen (HV-
PU-reformen), og det vil nok vise seg at den ikke var helt 
vellykket for alle. Her er en mulighet for de sosialtera-
peutiske stedene til å informere om sine erfaringer. I 
bunn og grunn har de antroposofiske sosialterapeutiske 
virksomhetene et bra forhold til det offentlige. 

Det er ikke uttrykkelig nevnt, men FN-konvensjonen 
stiller høyere krav til kompetanse innenfor sosialt arbeid, 
høyskoleutdannelsen kommer på riktig tid, og vil bidra 
til å heve denne kompetansen.

Det var opprinnelig Vera Simakova fra dagsenteret 
Blagoe Delo i Russland (Se LBL 22, våren 2010, side 16) 
som meldte seg på mastergradstudiet, og jeg skulle bare 
hjelpe henne. Målet var å gi Blagoe Delo et løft. Da be-
gynte jeg selv å bli interessert. Jeg hadde jo en bakgrunn 
i det akademiske fra Universitetet i Bergen. 

Den største utfordringen med mastergraden var at vi 
hadde begge ansvar for andre ting på samme tid, særlig 
utviklingen av dagsenteret. Vi måtte orientere oss i 
forskning og litteratur, men vi hadde god veiledning i 
forskningsmetoder. Vårt kull hadde et samarbeid med 
Ruskin Mill i England (Social Education). Det var 
omtrent 20 mastergradsstudenter hvorav flere arbeidet 
med unge voksne i Ruskin Mill, fra 16 til 25 år. 

Vårt tema var den triale metode. Dette består av et 
samvirke mellom kunst, teori og praksis som peda-
gogisk virkemiddel eller metode for praktisk sosialt 
arbeid. Denne metoden ble brukt da vi satte opp et kurs 
for ledere av de seks sosiale sentrene i den regionen i 
Russland hvor Blagoe Delo befinner seg, like vest for 
Uralfjellene. Omkring 20 ledere kom sammen for flere 
treff, to dager hver gang. Dette ble gjort i samarbeid med 
det regionale sosialdepartementet, og var en respons på 
deres behov for metoder for gjennomføring av 
FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne. Vi skulle utvikle et verktøy for 
å kunne realisere konvensjonen. (LBL 32, høsten 2012, 
side 7. LBL 27, sommeren 2011, side 9. LBL 25, Julen 

Den store gledesfest

Den store gledesfest er nær.
La skinne lys på alterbord!
La lovsang stige over jord!
Nå åpnes skal hvert lukket sinn,
og du, Guds Sønn, med lys tre inn.
 
Du kom som Frelser, sendt av Gud.
Du fant din bolig blant de små,
din kongeprakt var halm og strå.
Din trone var Marias fang,
hun hilste deg med gledessang.

 

La sangen leve, her og nå!
Å, Herre, du som kom hit ned,
la hjertet se din kjærlighet!
Din Ånd er nær i bygd og by,
du kommer til vårt hus på ny.
 
Å, gledessol! Å, kjærlighet!
Mens mørket ruger over jord
står lyset tent på alterbord.
Vårt hjerte er ditt arnested,
la stråle lys, la ånde fred!

Gerd Grønvold Saue


