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din person, det du kan betyr mer. Så kommer 3. 
videregående med årsoppgaven. Ungdommen viser 
sin nyervervede identitet. Dette er meg!

Jeg/du, jeg/vi, jeg/det
Dette var mitt spørsmål ved masteroppgaven. 
Den vanskelige ”jeg-du” og ”jeg-vi”-relasjonen. 
Hva om man ikke klarer dette? Som verken 
klarer å forholde seg til ”du” og ”vi”. Da blir man 
en taper. En som sakte men sikkert opptar i seg 
”taperidentiteten”.

Kan vi bygge en ny identitet ved hjelp av andre 
elementer? Finnes det en ”jeg-det”-relasjon, og 
via denne kommer man til ”jeg-du” og ”jeg-vi”-
relasjonen.

Aron Antonovsky og salutogenese
Begrepet ’salutogenese’ oppstår i begynnelsen av 
det 20. århundre og forskeren Aaron Antonovsky 
(1923 – 1994) regnes som begrepets far gjennom de 

Kjell Helge Johansen, Momoskolen og 
tidligere Vidarskolen 

Identitet: Barnet starter i periferien. Jegets to 
perspektiver: punkt og periferi/periferi og punkt. 
Det skjer et skifte i treårsalderen der barnet 
begynner å beherske språket og omtaler nå seg selv 
som ”jeg”.

Etterligningen pågår frem til niårsalderen. Jeg er 
den “JEG er”. Barnet lukker seg i niårsalderen. 
“Hvor er du Adam? Jeg skammer meg.” I 
Steinerskolene fortelles utdrivelsen av paradiset i 4. 
klasse. Fortelle om. Barnet speiles. Etterligningen 
klinger ut.

Identifiseringen: Eleven identifiserer seg nå med 
gruppen. Gjengen. De klumper seg sammen og 
uniformerer seg. De har ofte felles gruppeidealer. 
Den unge ungdom er som en hummer uten skall. 
Pedagogen må da være autoritet og forbilledlig.

Individualisering: 14 
år. Ungdommene starter 
sin individualisering 
og opparbeider seg 
sitt eget følelsesliv. I 
begynnelsen keitete og 
litt ubehjelpelig. Idoler 
vs. Idealer. Senere spør 
ungdommene seg “hva 
kan jeg”.  
Interessene kommer: 
Musikk, instrument, 
idrett. Hobby. Du kan 
ikke være autoritet 
annet i det du selv kan. 
Faget blir autoriteten. 
Fenomenene. Elevene 
spør i mindre grad om 

Håndverk og identitet

Kjell Helge Johansen holdt 
to innledninger under 
fagdagene på Sundvolden. 
Foto: Sissel Jenseth.
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2. Meningsfullhet. Motivasjonskomponenten, at 
personen er “[-] instäld på att söka en mening i den 
och göra sitt bäste för att med värdigheten i behåll 
komma igenom den”.

3. Håndterbarhet. I hvilken grad man er i stand 
til å hanskes med livets utfordringer og definerer 
den som “[-] den grad till vilken man upplever att 
det står resurser till ens förfogande, med hjälp av 
vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli 
man bombarderas av”.
 
Disse tre faktorene samler Antonovskys i begrepet; 
’sense of coherence’ eller på svensk; ’känslan av 
sammanhang’.
           
Steiners helsebegrep
For Rudolf Steiner er helse en balanse mellom 
to tilstander, som hver på sin måte kan forårsake 
sykdom, og der en balanse mellom disse er en 
tilstand av helse. For mye og for lite av noe, er altså 
sykdomsframkallende. Kulde og varme. Det gjelder 
å verken være for varm eller kald.
 
I vår tid fryser barna. De må forstå ting som de 
ikke har forutsetning for. Det virker nedkjølende. 
Her kommer smeden inn. Barna forelsker seg i 
ilden, jernet, rytmen, og går stolte og opprømte 

sentrale verkene hans; Health, Stress and Coping, 
(Antonovsky 1979) og “Hälsans Mysterium” 
(Antonovsky 2005).

I bøkene beskriver han sine undersøkelser av 
bl.a. jøder som overlevde den 2 verdenskrigens 
redsler. Han deler dem opp i (1) de som kom fra 
lidelsene uten store varige mén, og (2) de som 
ble traumatisert. Deretter analyserer han grundig 
hvilke faktorer som var til stede i den første 
gruppen og hvilke som manglet i den andre. Ved 
å snu fokus fra sykdomsfremmende faktorer til 
helsefremmende, bidrar han til å definerer et nytt 
paradigme i synet på sunnhet og sykdom. Dette 
i kontrast til patogenese, hvor vi ser på hva som 
er sykdomsframkallende, slik det skjer innen den 
klassiske medisinske tradisjonen. Basert på et 
stort empirisk materiale, kommer Antonovsk til 
den klare konklusjon at tre vesentlige faktorer er 
avgjørende.

1. Forståelighet. “en stabil förmåga att bedöma 
verkligheten”, men også en “[-] information 
som är ordnad, sammanhängande, strukturerad 
och tydlig” i motsetning til informasjon som er 
“[-] kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, 
oförklarlig”. Det vil si at det finnes en forutsigbarhet 
i situasjonen som gjør den forståelig der og da.
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Hva var det som førte til at du/dere 
søkte til Vidarskolen?
 
Informant a:
Foreldrene mine var bekymret og ville ikke at jeg 
skulle gå igjennom hele ungdomskolen på samme 
måte som barneskolen. De ville finne en skole som 
kunne ta vare på meg og følge meg opp. De fant 
Vidarskolen som viste seg å være mere enn hva jeg 
trengte!
 
Informant b:
Det var mamma og pappa som søkte andre veier da 
de forsto at jeg kom til å droppe helt ut av skolen 
hvis de ikke foretok seg noe snarest. De håpet at et 
annet og mindre miljø kunne gjøre meg godt, og 
at fokus på de nære ting som håndverk og god tid 
til måltider laget av ekte råvarer ville gi meg noe 
positivt å bygge på.
 
Informant c:
Det som fikk meg til å begynne på Vidarskolen var 
at jeg hadde hørt fra en jeg kjent godt, at det fantes 
en skole her i Trondheim som var tilrettelagt for 
mere enn bare teori, med praktiske oppgaver, være 
mye ute i skog å mark å det tengte jeg var noe for 
meg. Jeg fikk hjelp av mine foreldre å søke på, å jeg 
angrer ikke på at jeg tok det valget :-) jeg har lært 
ubeskrivelig mye på å være elev på deres skole, det 
forandret rett å slett hele livet mitt, jeg fikk nye 
venner å jeg fikk muligheten til å være MEG igjen 
:-) så alt i alt, har jeg hatt ett kjempe inntrykk av 
Vidarskolen.
 
2. VIKTIGE HENDELSER FOR DEG?
Hvordan var ditt første møte med Vidarskolen. 
Hvem tok i mot deg og hvordan var overgangen?
 
Informant a:
Jeg husker at jeg ble tatt i mot av alle som var der, 
alle elevene og alle lærerene ville bli kjent med meg. 
Det føltes ikke som en skole, det var som å være 
hjemme sammen en stor familie.

Overgangen fra vanlig skole og over til Vidarskolen 
var lett, det var som en enorm lettelse for meg. 
Jeg ble lykkelig på kort tid og bare gledet meg til å 
komme i gang.

Jeg fikk endelig bruke egenskapene mine, være 

hjem med sine fantastiske produkter som de har 
tryllet fram av flammene.
 
Elevintervju
Som eksempler viser jeg til elevintervjuene som 
ble gjort i forbindelse med Masteroppgave 2012 på 
Rudolf Steiner University College; Salutogenese og 
Resiliens i pedagogisk praksis. Hele oppgaven ligger 
på nettet, se http://antro.no/temp/KHJmaster.pdf
 
1. HVA VAR DET SOM FØRTE TIL AT DU SØKTE 
DEG TIL VIDARSKOLEN?
Fortell kort om din skolesituasjon før du kom til 
Vidarskolen. Var det noe som ikke fungerte?
 
Informant a:
Jeg hadde nettopp blitt ferdig med barneskolen 
og gruet meg til å begynne på ungdomskolen. 
Igjennom hele barneskolen hadde jeg slitt med 
ADHD, lese og skrivevansker. Jeg ble også mobbet 
en del og selvtilliten min var svært dårlig. Jeg følte 
meg dum og annerledes, jeg hadde ingen likheter 
med noen andre på min alder, følte jeg.
Jeg var mye alene, men jeg ble venner med andre 
på min alder som også ble mobbet. Jeg fikk krefter 
av de og mine foreldre til å komme meg igjennom 
depresjonen som jeg slet med.
 
Informant b:
Jeg hadde begynt på R ungdomsskole for ca 6 mnd 
siden. Jeg taklet dette veldig dårlig. Følte at vi ble 
behandlet som en masse, ikke som individer... 
Det var liten tid til å spise, noe som gjorde hele 
situasjonen rundt måltidet stressartet. Det var et 
generelt meget hardt miljø på skolen, og det gjaldt 
å være kuuul for ikke å bli hunset med. Lærere 
fokuserte veldig mye på det som ikke var bra nok 
i fag, og ga kun et lite kjølig «klapp» på skulderen 
for det som var bra. Jeg ble fryktelig deprimert av 
denne skolen og forholdene rundt den, og ville 
ikke være en del av en slik verden. Etter forsøk på 
å ta mitt eget liv havnet jeg på institusjon, hvor 
min autoritetsangst og samfunnsfrykt ble næret. 
Resultatet ble en ekstrem aggresjon mot alle som 
skulle bestemme noe over meg, da jeg oppfattet alle 
voksenpersoner som ukompetente i sin behandling 
av barn og unge, og staten med loven i hånd, som 
en direkte overgriper. Ingen lyttet til meg, ingen 
trodde på meg og ingen forsto smerten av 
å se hvor grusom verden kan være.
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kontakt med flere av de og jeg har mange venner 
som vil være med meg resten av livet etter 
Vidarskolen.

Styrken, selvtilliten, og kunskapen jeg fikk vil jeg 
alltid ha med meg og den vil gjøre det mulig å 
bekjempe allt jeg kan møte på i livet! Jeg er evig 
takknemlig!
 
Informant b:
Menneskene for meg betydde endringen for 
hvordan jeg ser mennesket. De kjempet for det 
de trodde på, og de trodde på mennesket. På 
skakkjørt ungdom som ga faen og ikke ville noen 
ting. De trodde på at det finnes gode sider i alle. 
Det jeg skjønner i dag er at de trodde på positiv 
forsterking, at hvis du gir et menneske mulighet 
til å gjøre noe hun/han liker og så roser dette, vil 
de få lyst til å gjøre mer. For meg er minnet om 
vidarskolen udelt positivt, og det beste skoleminnet 
jeg har...I en tid som var en av de vondeste i livet 
mitt. Dere ga meg tålmodighet, ro, tillit og tro! En 
evig takk til dere begge!
 
3. DE PRAKTISKE FAGENES BETYDNING
Hvordan var fordelingen mellom teoretiske fagene 
og de praktiske fagene? Om du husker, skriv om 
hva som sitter igjen av følelse etter undervisningen 
du fikk.
 
Informant a:
Det var ikke så mye teori, jeg fikk heller teori i 
mindre doser som jeg klarte å få med meg.
Det var mest håndverk av alle ulike slag, og jeg fikk 
bruke kreativiteten og utvikle det jeg kunne best.
 
Informant b:
Jeg var nok et spesielt tilfelle der, da jeg ikke 
hadde mye teoretiske fag. Det hadde rett og slett 
ikke gått med meg...Jeg husker at vi ble enige 
om at det viktigste var at jeg møtte opp hver 
morgen, og det var tøft nok for meg... Du kan 
egentlig si at vidarskolen reddet meg fra flere år 
på institusjon, og der hadde det i hvert fall ikke 
blitt noen skolegang. Jeg lærte grunnverdier, 
medmenneskelighet og spiren til den økologiske
(i denne betydning:helhetlige) tankegang.
 
Føler du at fagene praktisk og teoretisk har 
betydd noe for deg både i tiden du gikk der 

meg selv, lære på mitt tempo, bygget opp en sterk 
selvtillit, og fikk et helt nytt syn på livet.
 
Informant b:
Mitt første møte med vidarskolen var også 
vendepunktet i mitt liv! Veien skulle bli lang, men 
her ble spiren sådd til alt jeg jobber og brenner for 
i dag. Jeg møtte mennesker med tid, mennesker 
med ekte og nære verdier og mennesker som så 
meg. To fantastiske mennesker tok meg faktisk 
inn i sitt hjem, og ikke et hvilket som helst hjem 
heller: Gamle ,deilige hus som for meg utstrålte 
varme og ro. En annen tid der ikke alt skulle gå 
så forbanna fort! Det var en hund der, som var så 
fantastisk og som ble min beste venn. Det var lange 
måltider med hjemmebakte rundstykker. Det var 
musikk, ekte musikk, som vi lagde selv. Jeg fikk lage 
smykker i tinn, og sakte fikk jeg tilbake troen på...
meg selv, på mennesket og på livet.

Jeg var så sliten ,såret og skadeskutt...men her 
kunne endelig sjelen få litt ro.
 
Husker du hva du gjorde den første tiden på 
Vidarskolen?
 
Informant a:
Den første tiden brukte jeg til å komme meg opp 
på beina og finne meg selv etter allt jeg hadde vært 
igjennom. Jeg fikk mange nye venner og jeg lærte at 
de egenskapene jeg hadde var viktig og at jeg skulle 
bruke dem hele livet.
 
Informant b:
Jeg var nok mye sint, og også sliten og negativ til alt 
som het almennfag. Men jeg lærte å spille litt gitar, 
jeg lærte å bake og jeg lærte å lage smykker og små 
figurer i tinn. Jeg lærte ansvar for en hund. Men for 
meg var det viktigste: Jeg lærte at jeg var noe verd 
som enkeltindivid!
 
Hva betydde menneskene på Vidarskolen for 
deg i den tiden du var der og fram til i dag. 
Er det spesielle egenskaper du vil framheve 
som positivt. Er det noe som kan bli bedre?
 
Informant a:
Både lærerene og elevene på Vidarskolen betydde 
svært mye for meg, de er grunnen til at jeg har 
kommet meg så langt som i dag! Jeg har fortsat 
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Informant a:
Det viktigste er at jeg lærte å akseptere meg selv og 
fårstå at det er flott at alle mennesker er forkjellige. 
Ta vare på de sterkeste sidene jeg har og være stolt 
over den jeg selv er. Det som sikkert har betydd 
aller mest er at jeg fikk så sterk selvtillit at jeg tørr 
å ta sjanser i livet som har gjort at jeg har komme 
meg så langt som jeg har gjort hittil.
 
Informant b:
Det å få se at det finnes et bedre alternativ til 
grunnskolen. Det å se at uansett hvor mørkt 
livet kan være så finnes det utveier. Det å lære 
at med håndverk, kunst, sang, ekte mat, tid , 
medmenneskelighet, natur, landbruk og dyr tror 
jeg mang en sønderknust sjel kan leges og bli hel 
igjen!
 
Frank Wilson. The hand. 
Darwins tese. Ontogenesen gjentar fylogenesen. 
ontogenesen = enkelteksistensen; fylogenesen = 
arten mennesket;
 
Ikke hjernevolumet som er drivkraften i 
evolusjonen, men håndens gripe og skape mulighet 
som rekvirerer større hjernekapasitet.
Hånden som er evolusjonens motor. Det må 
også gjelde på individplan. En barndom rik på 
sanseopplevelser og stimuli vil være motoren i et 
barns kognitive og emosjonelle utvikling.
 

og i tiden frem til idag? Hva vil du vektlegge 
som vesentlig undervisning?
 
Informant a:
Jeg føler at jeg fikk det jeg trengte slik at jeg kunne 
fortsette slik som alle andre på min alder.
Hadde jeg ikke gått på vidarskolen, ville jeg sikkert 
ha sporet helt av og blitt hengende etter helt fram 
til i dag.
 
Informant b:
Alt hva jeg har skrevet tidligere.
 
Fikk du den undervisningen du følte 
du trengte? Beskriv hvordan du fikk de 
teorifagene og de praktiske fagene du følte 
du trengte. For mye, for lite, passe?
 
Informant a:
Jeg synes vi fikk frihet til å velge dette litt selv, 
lærerene var svært dyktige til å forstå når det var 
nåkk og når det var på tide å gjøre noe annet.
Jeg føler at jeg fikk passe med alltsammen 
slik som jeg trengte.
 
Informant b:
Jeg fikk akkurat det jeg trengte i min situasjon!
 
Hva var det aller viktigste ved Vidarskolen 
som har betydd mye for deg i ettertiden?
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movements of the hands.
3. Elements of hand use such as movement 

velocity, direction and mode of coordination 
in craft activities are reflected in „robust brain 
activity.

4. This may partly explain why most human 
beings find learning easiest when they 

begin a learning experience with a 
„hands-on kinesthetic activity.

5. “Hands-on” exploration 
seems critical for 
the development of 

understanding and 
inventiveness. The use of 
hands seems central to 
intelligence and crucial 

to full cognitive learning.
6. There is concern regarding 

a shift in educational 
policies, which reduces 

the role of working with 
hands and removes woodwork, 

metalwork, music or car mechanics 
from the educational curriculum.

7. The neuro-cognitive effects of craft based 
activities have now been employed clinically to 
improve cognitive functioning.

 
“In another study of 10,000 children, using a 
standard test of perceptions of volume and weight 
(which are considered a fairly robust indicator 
of cognitive development), researchers have 
concluded, “The performance of students has 
recently been getting steadily worse. An 
11-year-old today is performing at the level an 
8 or 9-year-old was performing at 30 years ago ... in 
terms of cognitive and conceptual development. ... 
The most likely reasons are the lack of experiential 
play in primary schools, and the growth of a video-
game, TV culture. Both take away the kind of 
hands-on play that allows kids to experience how 
the world works in practice and to make informed 
judgments about abstract concepts.”
 
“The consequences of a software-instead-of-
screwdriver-society are already being observed 
in the work place. Senior engineers and car 
mechanics have noted a recent and noticeable 
decline in the ability of junior engineers (at a major 
US national scientific laboratory) and apprentice 

Rudolf Steiners 12 sanser
Barnet starter i de laveste sansene og arbeider seg 
oppover. Metamorfosen.
Jeg-sansen. Jeg er den ”jeg er”.
Barnets fysiske kropp starter der oppe i hodet og 
møter verden.
Dette er to strømmer som møtes. Barnet som 
100 prosent sansevesen.
Menneskets identitet skapes i dette 
møtet med verden.
 
Vår pedagogikk må derfor 
møte barnets inkarnasjons vei. 
Ikke med hodet, men med 
viljen.
 
Aric Sigman – ”hands on”
Dr Aric Sigman har gjort et 
sentralt arbeid for å beskrive 
håndverkets terapeutisk og 
salutogenesiske karakter (Royal Society 
of Medicine, Institute of Biology, Associate 
Fellow of the British Psychological Society.). 
I en rapport fra 2008 utarbeidet i samarbeid 
med Ruskin Mill Educational Trust i England, går 
han gjennom en omfattende oversikt hvor han 
sammenfatter mye av den forskning som er gjort 
om den pedagogiske og helsemessige verdien av 
håndverk og praktisk relatert arbeid med natur 
og jordbruk. Rapportens innhold virker nesten 
dramatisk og peker på de store framskrittene som 
er gjort innen nevrologisk og kognitiv forskning 
som peker på viktigheten av “hands on” læring i 
skolen. At utviklingen av hjernen er helt avhengig 
av berøringen med verden.
 
Et knippe av konklusjonene han kommer med, 
siteres her knyttet til håndverkets betydning for 
mental og nevrologisk utvikling:

1. Using tools such as those in craft activities, 
uses and strengthens “widely distributed, yet 
highly interactive, [brain cell] networks” that 
go far beyond the skills, hand-eye and muscle 
coordination related to the craft. This tool use 
- described as “complex, real-world behavior” – 
also involves and stimulates “social, cognitive, 
perceptual and motor processes.”

2. The learning brain receives high levels of 
vital information through the sensations and 
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fremstå irrasjonelt. Denne nye 
forskningen peker i retning på at 
vekten på slike kognitivebehandlings-
metoder kanskje ikke treffer godt 
nok da slike vansker i stor grad 
relaterer seg til de limbiske prosesser 
(Følelse områdene) og prosesser i 
hjernestammen (Livsprosessområdet).  

Kognitive metoder henvender seg i 
stor grad til cortexstrukturer som er 
området for det rasjonelle elementet, 
og det kan stilles spørsmål om man kan 
behandle tildels kaotiske strukturer 

med fornuft og rasjonalitet. (Bruknapp 2000).
 
Albert Einstein skal ha sagt en gang at et problem 
kan ikke håndteres på samme nivå og med de 
samme metoder og tankegang som skapte det. Det 
skulle i denne sammenheng bety at man må dukke 
ned i dypere limbiske strukturer for å behandle et 
kaotisk tankeliv. 

Her har vi et område som åpner seg som en 
stor åpen uutforsket slette, når man ser at 
billeddannelse og forestillingsevne ser ut til å være 
en sentral prosess i de limbiske strukturene, og 
motorisk trening og sanseopplevelser ser ut til 
å ha en sentral plass i nevrokjemiske prosesser i 
relasjon til helse. Det skulle åpne for supplerende 
behandling der både mytologi, storytelling og 
håndverksterapi kan få en sentral plass.

or work placement mechanics to conceptualise 
straightforward mechanical problems. It was 
observed that, while the young people concerned 
had more than enough intelligence to do the 
work, they seemed to have missed certain areas of 
cognitive development because “they hadn’t held a 
spanner or tinkered with a simple engine.”
 
Egen forskning - Resilliens vs Resistens
”Jeg-det”-relasjonen er den relasjonen som vi kan 
addere til det salutogenetiske.
Den skjer i elevens relasjon til arbeidet sitt, til 
objektet sitt.

Der skapes den nye identiteten, den som skal 
erstatte taperidentiteten.
           
Vi kan forvente kognitiv og emosjonell utvikling i 
den grad vi pleier sansemennesket.

Jeget er ikke resultat av intellektet. 
Det er omvendt. Jeg blir til i 
møtet med sansene og lemmene. 
De rekvirerer i neste omgang 
en intellektuell kapasitet for å 
tjene mulighetene som kroppen 
og et forfinet sanseapparat 
skaper.  ”Jeg-det”-relasjonen er 
den essa hvor vi kan helbrede vår 
tids frostskader.
 
”Jeg-meg”-relasjonen
Psykologisk/psykiatrisk praksis 
har lagt vekt på kognitive 
intellektuelle rasjonelle prosesser 
i behandling av det som kan 


