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Undervisning, der 
emmer af liv

Grønlandske rensdyrjægere

I 2010 og 2012 forskede jeg i undervisning og 
læring blandt rensdyrjægerfamilier på en jagtboplads i Grønland. 
Som antropolog og ph.d.-studerende i pædagogik var jeg interesse-
ret i at finde ud af, hvilke forskelle og ligheder der var mellem den 
formelle uddannelse i grønlandske skoler og børnehaver på den ene 
side og uformelle uddannelsesmiljøer på den anden. Jagtbopladsen 
var et godt eksempel.

Jeg blev ledt ud til rensdyrjægerne, fordi jeg søg-
te efter sammenhænge mellem børn og unges frafald og kulturkon-
flikter i et skolesystem, der var importeret fra Danmark. Og hele 
tiden fik jeg at vide, at samværet med naturen var altafgørende for 
at forstå, hvordan den grønlandske model for læring og undervis-
ning var knyttet til landets kultur og historie. 

Rensdyrjægernes model for undervisning blander 
følelser med fornuft. Der er ikke noget klasseværelse, og de fysiske 
omgivelser er hele tiden en del af børnenes læring. Jeg er udpræ-
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get udemenneske, og mit besøg på jagtbopladsen var en vidunder-
lig og lærerig oplevelse. Glæden var dog blandet op med bekymring 
på verdens og de kommende generationers vegne.

Livet i arktiske egne mindede mig om, at natu-
rens kræfter kan være voldsomme. Naturen går ikke synligt til an-
greb, men de mennesker, der lever midt i den grønlandske natur, må 
hele tiden tilpasse deres hverdag efter den. Ellers falder bestanden 
af dyr, eller menneskene taber til isen, vinden, kulden eller havet. 
Rensdyrjægerne ved, at naturen ikke lader sig forudsige eller kon-
trollere. Og de lærer deres børn lydhørhed over for naturen. 

Den boplads, jeg besøgte, lå ned til en fjord, og 
jagtterrænet strakte sig fra fjorden og ind mod indlandsisen. Her 
gik dagen med praktiske gøremål. Små grupper gik på jagt efter 
rensdyr og moskusokser. Kød blev skåret ud på åbne pladser og 
lagt til tørre på stativer, der blev stillet op forinden. Jeg lærte at 
sidde rigtigt med kødet bredt ud i mit skød og skære det fint og 
tyndt, så det kunne tørre hurtigt og ikke rådnede, hvis vejret blev 
dårligt. Jægerfamilierne lavede mad på bål – i tilfælde af regn ved 
et ildsted ved indgangen i de store telthuse. Både blev tilset. Vi 
hentede vand op fra floden. Det var et rart sted at være og lære. 
Det klare vand fra gletsjerne, smagen af kød fra dyr, der havde 
græsset i det friske forårsgræs ved indlandsisens rand, fisk fanget 
i floden, den dybe stilhed, der af og til blev afbrudt af ravneskrig 
og varmen blandt menneskene. Jeg fik følelsen af at være et sted, 
der blev passet på.

I mit arbejde blev jeg samtidig opmærksom på, 
hvordan børnene blev del af bopladsens praksis og kulturelle fæl-
lesskab. I mange af deres lege kopierede de elementer fra de voks-
nes jagtture: De øvede sig i at gå med en riffel, i at bevæge sig 
så stille, at de kunne fange en fugl med hænderne, og i at skære 
rensdyrkødet rigtigt. Det gik op for mig, at aktiviteter og omgivelser 
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på sin vis var ’aktører’ i børnenes ’undervisning’. Når børnene var 
opmærksomme nok, fortalte floden selv, hvor det var sikkert at 
gå over, og fuglen viste dem selv, om de var stille nok til at kunne 
fange den. Og de voksne var gode til at styrke børnenes opmærk-
somhed ved at vække deres nysgerrighed – for eksempel på foran-
dringer i strømmen i en flod. 

Jeg måtte også lære at bøje mig for tåge, udsæt-
te planer og at tyde moskusoksens kropssprog for at komme sik-
kert forbi den på en smal sti med en brusende flod på den ene side 
og en bjergside på den anden. Jeg slog øjnene ned, ludede mine 
skuldre og vendte siden til for at fremstå ikke-konfronterende. Det 
virkede. Jeg kom ikke bare i sikkerhed, men fik en mærkbar erfaring 
af dialog med et ikke-menneskeligt levende væsen.

Hos børnene åbnede de voksnes kærlighed til 
stedet for et særligt følelsesmæssigt engagement. De voksne blev 
forbilleder for børnenes indlevelse i natur, håndværk og fællesskab. 
De skulle ikke noget med det; det indgik ikke som middel til et mål. 
Deres viden og kunnen havde værdi i sig selv. Børnene blev invite-
ret ind i en læringskultur, der var kendetegnet ved tilknytning og 
anerkendelse. Flere af børnene havde kælenavne, som knyttede sig 
til deres praktiske færdigheder og ansvar. ’Finde dyr’, ’Ordne fisk’, 
’Passe på andre’ hed de for eksempel. Og børnene var stolte af 
deres kælenavne. De var med til at give dem en attraktiv praktisk 
identitet, og navnene forbandt dem både med stedet og med fæl-
lesskabet på bopladsen.

Et antropologisk blik

De mennesker, jeg omtaler som rensdyrjægere, 
er moderne grønlændere med arbejde og gode liv i byerne på ky-
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sten. Hver sommer genoptager de for en periode en årtusindgam-
mel tradition. Det gør de, fordi de oplever, at de mister en del af sig 
selv, hvis de helt opgiver livet på bopladsen. Det er ikke et slags 
frilandsmuseum. Det er helt almindelige mennesker, der parallelt 
med en hverdag med skole og arbejde holder et spor åbent til en 
mere holistisk levevis. 

I antropologien rejser vi ud i verden for at se, 
hvordan andre mennesker lever deres liv, og derigennem blive klo-
gere både på de andre og på os selv. Mødet med en anden praksis 
giver et sammenligningsgrundlag og mulighed for at låne af hinan-
den, uden at man behøver at tage hele pakken. 

Når jeg bruger rensdyrjægernes undervisnings-
praksis – sammen med min forskning i læreprocesser og undervis-
ning på erhvervsuddannelserne – som idekatalog til, hvordan vi kan 
skabe mere bæredygtig undervisning gennem praksis, så betyder 
det ikke, at jeg synes, vi skal leve som jægere og samlere, eller at 
alle børn skal blive håndværkere. Men der er inspiration at hente til 
udvikling af didaktik, der kan åbne for at bruge samspillet mellem 
mennesker og natur som afsæt for undervisning. 

I min forskning er jeg optaget af, hvordan alle for-
mer for undervisning afspejler et menneskesyn og fortæller noget 
om, hvad det vil sige at være menneske. Jeg er optaget af det 
underforståede i undervisningen, og af hvordan det viser eleverne, 
hvad meningen med undervisningen er. Er formålet med undervis-
ningen adgang til uddannelse og karriere? Til fællesskab og relati-
oner? Eller at forstå og få et forhold til naturen? Eller noget helt 
fjerde? 

Jeg er kritisk over for det ’jeg-mindset’, som man-
ge års fokus på individet og økonomisk vækst har medført – over 
for det, vi ofte kalder individualisering. Rensdyrjægerne er for mig 
et eksempel på, hvordan børn og unge gennem undervisning kan 
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erfare, hvordan de i stedet kan handle ud fra et ’vi-mindset’, hvor 
kroppen, naturen og fællesskabet er i centrum.

Et bæredygtigt læringssyn 

Med skolereformen kom også begrebet om ’åben 
skole’ og et fokus på, at skolerne i højere grad skal åbne sig over 
for omverdenen. Det kan være gennem samarbejder med lokale 
virksomheder, organisationer, idrætsforeninger og andre institutio-
ner. Med aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni 
2018 bliver skoler i hele landet også forpligtet til at praksisrette en 
større del af undervisningen. Målet er, at flere unge skal få lyst til 
at vælge en erhvervsuddannelse. 

Det er godt, at skolerne inddrager omverdenen, 
og at det praktiske indhold i skoledagen får mere vægt, så elever 
kan bruge tiden i skolen til at opdage og udvikle andre sider af sig 
selv end de boglige. Det er en fantastisk mulighed for i praksis at 
åbne undervisningen og skolen for et læringssyn, hvor elever lærer 
at tænke over, hvilken betydning deres handlinger har for andre 
mennesker og for verden. 

Hvis læringsmål overskygger formål, kan det 
nem lig ske, at undervisningen accelererer på en måde, hvor hver-
ken børn eller lærere kan nå at tage højde for naturen i sig selv. De 
når ikke at sanse sig selv, men skynder sig sanseløst af sted efter 
alt det, de skal nå.

Et ensidigt fokus på målstyring kan samtidig få 
lærere og elever til at fokusere på det, der mangler for at opfylde 
målet. Mangler bliver styrende, og dem vil både lærere og elever 
helst til livs. Men formålet med skolen er at give elever færdighe-
der og kundskaber, der udvikler deres forhold til verden. De skal 
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blive fortrolige med dansk kultur, opnå forståelse for andre og for 
samspil med naturen, udvikle erkendelse og fantasi samt lyst til 
fordybelse og virkelyst, som der står i formålsparagraffen. Formålet 
handler om at lære, hvem de er – ikke hvad de mangler at lære.

Den franske sociolog og antropolog Pierre Bour-
dieus begreb om ’habitus’ forklarer, hvordan erfaringer af verden 
går videre til os og andre mennesker gennem vores kropslige hand-
linger. Ifølge Bourdieu lærer børn om verden ved at efterligne de 
voksnes måder at være i verden på. De lærer at se og forstå ver-
den, og hvem de selv er i den, gennem den måde, hvorpå de bliver 
inviteret til at være i den. Lærerens måde at undervise på præger 
med andre ord elevernes billeder af indholdet. 

Hvis lærere for eksempel iagttager naturen, så-
dan som en naturvidenskabsmand ville gøre, så bliver naturen en 
’ting’, der kan studeres af dem, der skal bruge den. Naturen bliver 
et instrument for lærerens teoretiske pointe, og der opstår en ad-
skillelse mellem natur og mennesker. Omvendt vil en undervisning, 
der tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare sansninger i og af 
naturen, give eleverne mulighed for selv at erfare forbindelserne 
mellem natur og mennesker. I det første tilfælde lærer elever om 
naturen. I det andet tilfælde lærer de med naturen. Det giver to 
forskellige erfaringer af forholdet mellem natur og mennesker.

Det aktuelle fokus på praksisfaglighed bygger 
umid delbart på en økonomisk forklaring om, at der mangler arbejds-
kraft i industrien, og at samfundet har brug for flere håndværkere. 
Af aftaleteksten fremgår det, at partierne ser indsatsen som en 
mulighed for at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne og sik-
re, at flere unge i fremtiden kan komme i arbejde. Det er naturligvis 
ikke uvæsentligt, men for mig at se er det slet ikke den primære 
grund til, at skoler i dag med fordel kan styrke de praksisrettede 
elementer i alle fag. 
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med ansvaret for andre mennesker og for planeten. Bæredygtig 
undervisning betyder, at lærere og elever sammen finder ud af, 
hvordan deres viden kan gøre en positiv forskel i praksis. Der er 
ikke brug for ny viden om, hvad vi skal gøre. Der er brug for svar 
på, hvordan vi får noget til at ske. 

Skolen er en del af svaret, fordi det er i undervis-
ningen, at børn kan opdage, hvordan verden hænger sammen. Det 
er også her, de øver sig i at indgå i fællesskaber og blive voksne, 
der kan træffe bevidste valg. 

Verdensorganisationen FN blev dannet efter 2. 
verdenskrig, fordi der var et ønske om at skabe et forum, som 
kunne arbejde for fred og sikkerhed i verden. I 2015 vedtog FN’s 
generalforsamling 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Ver-
densmålene er udviklet for at sikre, at vi som verdensfællesskab 
arbejder hen imod en verden fri for sult og fattigdom inden 2030. 

Verdensmål kan bruges som pejlemærke for un-
dervisning og peger helt bogstaveligt vores opmærksomhed i ret-
ning af bæredygtighed. Og bæredygtighed fremmes ikke kun ved 
at lære elever at tænke abstrakt om globale sammenhænge i øko-
logiske systemer. Forståelsen for, hvad bæredygtighed betyder i 
praksis, begynder med, at vi har en dyb forståelse for, at vi selv er 
del af den natur, vi lige nu er i fuld gang med at slide ned. Og den 
begynder ofte med et lokalt og konkret udgangspunkt i elevernes 
egne hverdagslige erfaringer. 

Jeg begyndte på denne bog i 2018, midt i som-
merens hedebølge, der kombineret med debatten i medierne gav 
stof til tanker om klimakrise, social katastrofe og jordens under-
gang. Jeg afsluttede første udkast en dag i oktober, hvor tempe-
raturen var over tyve grader, og FN’s Klimapanels nyeste rapport 
lige havde afsløret, at vi står ved et skæringspunkt: Vi har 12 år til 
at redde planeten fra en katastrofe forårsaget af menneskeskab-
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te klimaforandringer. Da jeg i slutningen af november lagde sidste 
hånd på bogen, nedlagde skoleelever undervisningen for at gøre 
opmærksom på klimaspørgsmålet. Det giver ikke mening for dem at 
lægge kræfter i faglig undervisning, hvor klima ikke indgår, når de 
ikke ved, om de lever om 30-40 år, sagde de. 

 Der er sket mange fremskridt i levestandard, i 
takt med at vi i Vesten er blevet bedre uddannede, har fået bed-
re sundhedssystemer og mindre nedslidende arbejde. Alligevel har 
det denne sommer bare været et spørgsmål om at gå ud ad døren 
for at se, at den måde, mennesker bruger kloden på, ændrer den i 
en retning, der ikke er til vores eget bedste. 

På en måde er det uddannelsessystem, som altid 
har været en hjørnesten i vores forestilling om, hvordan vi skaber 
de bedst mulige levevilkår og det bedste samfund, blevet testet i 
praksis. Resultatet viser, at det er på høje tid at ændre både mål 
og formål med undervisning og uddannelse. 

Det er nødvendigt at få mere ’levende’ undervis-
ning ind i skolen – en undervisning, der udvikler elevernes syn på 
fællesskabet med naturen og omverdenen. Og skolernes samspil 
med omverdenen og det øgede fokus på praksisfaglighed kan være 
vigtige nye veje til at revitalisere skolens samfundsansvar. 

Verdensmålene peger på, at det er tid til at se på 
tværs af urolige børn, lærere, der går ned med stress, og klimakrise 
og udvikle helt nye visioner for, hvad skole og undervisning kan være. 
Selvom der er langt fra Grønlands natur og de autentiske læringsmil-
jøer på jagtbopladsen, så indeholder rensdyrjægernes opmærksom-
hed på naturen et alternativ til jeg-kultur og materiel vækst, som vi 
kan lære af. 

Både åben skole og fokus på praksisfaglighed flyt-
ter lidt på rammerne for undervisningen, og hvis vi forstår at bruge 
det rigtigt, kan det være med til at puste liv i skolens praktiske 
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engagement i verden. Her kan vi med fordel lade os inspirere af 
antropologiske begreber som tid, sted og relationer som didaktiske 
ressourcer for undervisningen. 
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Små jægere

På rette tid og sted

Prøv at forestille dig, at børnene i din skole ikke 
er elever, men unge jægere. Hvilke tanker sætter det i gang? Hvor 
vil du tage undervisningen hen? Hvordan lader det sig gøre? 

Små jægere har brug for at lære at være på det 
rette sted på det rette tidspunkt, når de går på jagt. Jægere følger 
dyrenes vandringer, og dyrene følger årets gang og mulighederne 
for at finde føde. Det er dyrene og jagten, der bestemmer, hvornår 
det er tid til at vende hjem.

Skolens opdeling af dagen efter klokken er en ab-
strakt opdeling af dagen i tidslige enheder. Det løsriver undervis-
ningen og elevernes læring fra omverdenen. Herved løftes børnene 
ud af erfaringen af, at menneskers liv leves i samspil med det, der 
foregår i verden omkring dem. Det, de skal lære, bliver løsrevet fra 
virkelighedens tid og rum.

Hvis lærere kan sætte parentes om deres for-
ventning til, at undervisning foregår i en skole, så kan de bruge 
forestillingen om, hvad små jægere har brug for, til at udvikle deres 
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undervisning, så eleverne oplever, at de er del af et fællesskab, der 
inkluderer naturen og naturens gang. 

Opbrudte skemaer og timer uden ringetider styr-
ker elevers evne til at opfatte, hvornår det er tid til hvad. Er det nu, 
de skal spise, eller er det nu, de skal samles i klassen? Mange ting 
i naturen foregår langsomt. Man skal kunne være tålmodig, stille 
og ’tune ind’. Så sker det af sig selv. Det er ikke noget, man kan 
planlægge eller beslutte sig til. 

Der er et kritisk og kreativt potentiale i at lære 
at handle som jægere, inde fra fællesskaber, man ’tuner’ sig ind på 
eller føler sig som del af. Erfaringer herfra kan have etisk karakter 
og give elever et relationelt udgangspunkt, som de kan bruge til 
at stille spørgsmål til menneskers handlinger og til de teorier og 
grundantagelser, der ligger bag dem. 

I det små kan lærere træne deres elevers op-
mærksomhed ved at bruge naturens gang – for eksempel årstider-
ne – i undervisningen. Tid kan bruges som et didaktisk greb, der 
samtidig giver eleverne en fornemmelse for, at fællesskabet og det 
sociale liv i klassen præger det, der foregår i undervisningen. Kan 
eleverne blive enige om, hvornår det er tid til at holde pause, hvis 
klokken ikke ringer? Kan de øve sig i at mærke, hvornår arbejdsroen 
blandt kammeraterne også kræver, at de selv er stille? Den slags 
øvelser træner elevernes opmærksomhed og gør dem bevidste om, 
at de også må tage hensyn til andre.

Små jægere skal være opmærksomme, når de ef-
terligner de erfarne jægere. Det lægger vægt på relationen mellem 
lærer og elev. De skal forholde sig anderledes til hinanden end i en 
situation, hvor læreren leverer viden, og eleven passivt tager imod. 
Rensdyrjægerne legede gæt-et-dyr med børnene på bopladsen, hvor 
de efterlignede fugle, rensdyr og moskusokser eller efterlignede at 

110186_baeredygtig_PR12_CC2018_.indd   18 03/01/2019   10.04



← Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

18

undervisning, så eleverne oplever, at de er del af et fællesskab, der 
inkluderer naturen og naturens gang. 

Opbrudte skemaer og timer uden ringetider styr-
ker elevers evne til at opfatte, hvornår det er tid til hvad. Er det nu, 
de skal spise, eller er det nu, de skal samles i klassen? Mange ting 
i naturen foregår langsomt. Man skal kunne være tålmodig, stille 
og ’tune ind’. Så sker det af sig selv. Det er ikke noget, man kan 
planlægge eller beslutte sig til. 

Der er et kritisk og kreativt potentiale i at lære 
at handle som jægere, inde fra fællesskaber, man ’tuner’ sig ind på 
eller føler sig som del af. Erfaringer herfra kan have etisk karakter 
og give elever et relationelt udgangspunkt, som de kan bruge til 
at stille spørgsmål til menneskers handlinger og til de teorier og 
grundantagelser, der ligger bag dem. 

I det små kan lærere træne deres elevers op-
mærksomhed ved at bruge naturens gang – for eksempel årstider-
ne – i undervisningen. Tid kan bruges som et didaktisk greb, der 
samtidig giver eleverne en fornemmelse for, at fællesskabet og det 
sociale liv i klassen præger det, der foregår i undervisningen. Kan 
eleverne blive enige om, hvornår det er tid til at holde pause, hvis 
klokken ikke ringer? Kan de øve sig i at mærke, hvornår arbejdsroen 
blandt kammeraterne også kræver, at de selv er stille? Den slags 
øvelser træner elevernes opmærksomhed og gør dem bevidste om, 
at de også må tage hensyn til andre.

Små jægere skal være opmærksomme, når de ef-
terligner de erfarne jægere. Det lægger vægt på relationen mellem 
lærer og elev. De skal forholde sig anderledes til hinanden end i en 
situation, hvor læreren leverer viden, og eleven passivt tager imod. 
Rensdyrjægerne legede gæt-et-dyr med børnene på bopladsen, hvor 
de efterlignede fugle, rensdyr og moskusokser eller efterlignede at 

110186_baeredygtig_PR12_CC2018_.indd   18 03/01/2019   10.04

19

liste sig ind på dyrene med opmærksomhed på vindretning og un-
derlag. Der var masser af grin og fjolleri i den situation. 

Skuespil og drama skaber mange muligheder for 
at arbejde med scenarier og forestillinger. Kropssprog, mimik og 
gestik er helt andre måder at forstå på end med ord. Det giver små 
jægere flere muligheder for at stille skarpt. 

Hvem skal undervisningen gavne?

Elever og små jægere er to forskellige billeder på, 
hvem lærere kan have i tankerne, når de forbereder deres undervis-
ning. Og forestillingen om, hvem undervisningen skal gavne, bety-
der noget for, hvordan vi tilrettelægger den. Elever skal lære mest 
muligt for at sikre sig adgang til videre uddannelse og arbejdsmar-
kedet, mens små jægere skal udvikle en analytisk forståelse af ver-
den og lære at skabe mening. Det er ikke absolutte modsætninger, 
der udelukker hinanden, men måske kan det for lærere være værd 
at overveje, hvor deres undervisning placerer sig i feltet mellem 
dem. 

På vandringer i landskabet tæt ved indlandsisen 
har jeg set, hvordan voksne jægere lærer de små jægere at skan-
ne terrænet efter detaljer. Former, bevægelser, lyde og dufte – alt 
sammen noget, børnene må afstemme deres egne bevægelser ef-
ter. Duften af is fortæller om afstanden til indlandsisen, og det er 
også vigtigt at kunne se forskel på store sten og dyr, inden dyrene 
bliver forskrækkede. Det kræver analytisk opmærksomhed.

Elever og små jægere bliver opmærksomme på 
noget forskelligt, fordi undervisningen lægger op til forskellig læ-
ring. Små jægeres liv er mindre komplekst end elevers liv i et mo-
derne samfund. Til gengæld er små jægeres læring tæt knyttet til 
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samspillet mellem mennesker og natur og dermed til bæredygtig-
hed og endda overlevelse. 

Det, børn og unge lærer at være opmærksomme 
på, får betydning for, hvad de i deres voksenliv – for eksempel på 
en arbejdsplads – vil tage hensyn til. Hvis de aldrig har følt glæde 
i naturen eller fået en erfaring af at være afhængig af den, vil de 
sandsynligvis ikke beskytte den, når de skal træffe beslutninger i 
fremtiden.

Helt overordnet kan man sige, at lærere under-
viser efter retningslinjer, der er udstukket af politikere. Politikere 
lytter til forskere og til, hvad samfundet har brug for. I vore dage er 
diskussionen om, hvad samfundet har brug for, først og fremmest 
en økonomisk diskussion, hvor omdrejningspunktet er, hvordan vi 
sikrer vækst i økonomien. Det resulterer i en tendens til at målrette 
uddannelser til arbejdsmarkedets behov. Det ses blandt andet i en 
øget brug af et individualiseret kompetencebegreb, der erstatter 
en mere indholdsrettet forståelse af uddannelse som dannelse og 
af undervisning knyttet til fag.

Erfarne jægere underviser ud fra en forestilling 
om, at jorden er et sted, hvor mennesker lever – ikke noget, de 
kan udnytte eller eje. Forestillingen om, hvad det vil sige at leve, er 
for rensdyrjægere viklet tæt sammen med deres natursyn. Rens-
dyrjægere ser sig selv som del af naturen. Mennesket er natur, 
og fællesskabet, det, vi kalder samfundet, deles af mennesker og 
natur. På grønlandsk betyder ordet ’sila’ både luft, vejr og intellekt, 
og i den traditionelle kultur er sila det, der giver alting liv eller sjæl.
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Skolen er mere end faglige mål

Jeg er optaget af, hvordan FN’s verdensmål 14 og 
15 kan inddrages, når skoler og lærere vil praksisrette deres under-
visning. Målene handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af 
verdens have og om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig 
brug af jordens økosystemer og undgå tab af biodiversitet. Det er 
der brug for, hvis vi vil have en planet at give videre til vores børn 
og børnebørn.

Måske kan man sige, at både vores samfund og 
vores skole i disse år oplever en identitetskrise. På den ene side 
går det godt. Flere og flere får en højere uddannelse, og væksten 
er høj. På den anden side er klimakatastrofer, overbefolkning og 
flygtningestrømme blevet en del af vores virkelighed.

 Men hvordan skal skolen som et sted, der for-
bereder til videre uddannelse, forholde sig, når de gode jobs ikke 
giver en sund planet, et godt klima og et glædesfyldt liv? At søge 
inspiration hos rensdyrjægere er et langt skud, men spørgsmålet 
om, hvordan skolen skal forholde sig, er også af mere vild karakter 
end spørgsmål om, hvordan skolen og lærere forbedrer eller effek-
tiviserer den undervisning, vi kender. 

Verdensmålene peger på, at politikere har over-
set noget, og at de overordnede retningslinjer, lærere underviser 
efter, ikke giver eleverne det, som både de og planeten har brug for. 
Uden en planet giver diskussionen om uddannelsesretning, job og 
samfundsøkonomi ikke mening. Bagsiden af det civiliserede sam-
funds udvikling er, at den er sket på bekostning af relationen til 
vores naturlige omgivelser. 

Fokus på økonomisk vækst har begrænset vores 
tænkning om, hvad viden er, hvad det vil sige at være dygtig, og 
hvad det er vigtigt at lære. Fra et økonomisk perspektiv er den dyg-
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tige elev den elev, som har meget viden at vise i en prøve og derfor 
får høje karakterer. Det er et individualiseret begreb om vækst, der 
er knyttet til en opfattelse af, at viden kan måles kvantitativt. 

Både den amerikanske pædagogiske filosof John 
Dewey og den engelske antropolog Tim Ingold har argumenteret 
for et andet begreb om vækst. De tænker vækst som forstærkning 
af sociale fællesskaber gennem det enkelte menneskes ansvarlige 
handlinger. Og begge pointerer, at naturen er del af vores sociale 
liv. 

Dewey og Ingold peger på, at der er brug for nye 
tanker om, hvordan undervisning i højere grad kan lære børn at 
se sig selv som natur og bruge deres viden og kunnen med den 
opmærksomhed for øje. Og de mener, at der er brug for lærere, der 
kan skabe og lytte til elevernes nysgerrighed og udvikle aktiviteter 
og projekter, der forbinder eleverne med den erfarede omverden og 
giver dem en forståelse af sammenhænge.

Lærere kan lære af rensdyrjægerne, når de vil or-
ganisere undervisningen, så eleverne erfarer, at naturen og relatio-
nerne mellem mennesker er en forudsætning for læring og vækst. 
For rensdyrjægere handler ’dygtighed’ om at gøre noget for nogen. 
Hos dem er viden en kulturel handling, der enten forstærker eller 
svækker deres forbindelse til andre mennesker eller andet levende. 

Bæredygtig undervisning tilføjer en værdimæssig 
eller kulturel dimension til den praksisrettede undervisning. Elever 
skal have teoretisk viden om et fag. De skal også lære at få deres 
viden til at spille i praksis. I et bæredygtigt perspektiv betyder det, 
at de med deres viden er med til at forbedre verden og gøre den til 
et mere levedygtigt sted.

Rensdyrjægernes modeller for undervisning inde-
holder ikke en egentlig didaktik. Små jægere lærer ved at deltage i 
hverdagens aktiviteter eller i det, vi ofte kalder praksis. Og det er 
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med til at gøre deres læring levende, at der ikke er grænser mellem 
det sted, de lærer, og det sted, hvor de skal bruge det, de har lært. 
Det fysiske undervisningsmiljø på bopladsen – naturen, lejrlivet og 
jagtturene – retter helt selvfølgeligt de små jægeres opmærksom-
hed ud mod omgivelserne. 
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Skolen som  
relationssted 

En lige å findes kun på skrivebordet

I min barndom var Skjern Å et tilbagevendende 
samtaleemne, når talen faldt på forskellen på skrivebordsbureau-
krater og praksisviden. Skjern Å var dengang levested for mange 
fugle og fisk, både i åen og i den tilstødende Ringkøbing Fjord. 
For at skaffe mere landbrugsjord besluttede staten i 1960’erne at 
dæmme åen ind. Det førte til, at fisk og fugle døde af mangel på 
leveområder og af forurening fra gødningsstoffer. I 1987 blev det 
vedtaget, at Skjern Å skulle genoprettes som å, der naturligt slyn-
ger sig i landskabet. Og da projektet var færdigt i 2003, vendte 
naturen tilbage. 

Nedlæggelsen af Skjern Å gav kun mening ud fra 
et økonomisk synspunkt. Mere landbrugsjord ville betyde flere af-
grøder og flere penge til både landmænd og stat. Men man havde 
overset de sociale konsekvenser for den natur og de dyr, der var 
forbundet med åens slyngede liv. Regnedrengene havde ikke lært 
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at perspektivere økonomisk udveksling med konsekvenserne for 
det økologiske system. 

Besøg med skoleelever i et eksternt læringsmiljø 
som Skjern Å mister sin værdi, hvis besøget kun handler om at 
hente materialer til forsøg eller demonstrere en teoretisk pointe. 
Der skal noget andet til. Tim Ingold lærte sine studerende at tegne, 
når de skulle tage noter. Hvis lærere beder eleverne tegne en å el-
ler digte en historie om en å baseret på, hvordan den bevæger sig, 
vækker det en opmærksomhed på livet omkring åen, på overgange 
i åløbet og på åens æstetiske kvaliteter. Den praktiske tilgang hjæl-
per eleverne til at se det, der er, i stedet for at finde det, de ved 
fra teorien.

Læring i det åbne

Du skal med ud. Det var det svar, jeg fik af grøn-
lændere, da jeg i begyndelsen af min forskning forsøgte at danne 
mig et begreb om, hvad pædagogik kunne være i et lokalt perspek-
tiv. Jeg lavede observationer og interviews i børnehaver og skoler, 
men jeg fik ikke rigtig svar på mine spørgsmål. 

Måske tænkte jeg til at begynde med, at det var, 
fordi grønlandske lærere og pædagoger ikke var vant til at sætte 
ord på deres praksis. Jeg tog fejl. Jeg skulle opleve gennem krop-
pen og lære ved at fornemme, hvad det ville sige at være ude i 
naturen og bevæge sig efter dyrenes vandring, og de sociale akti-
viteter og værdier, der knyttede sig til det. I den proces gik jeg fra 
at være forskeren, der så på verden udefra, til at være lærlingen, 
der undersøgte muligheder og betingelser for at lære blandt rens-
dyrjægere. 
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Jeg var på jagtbopladsen for at studere under-
visningsformer, så min indre forsker ledte ufrivilligt i et stykke tid 
efter situationer, der kunne kategoriseres som undervisning. De 
dukkede ikke op. I stedet opdagede jeg, at jeg havde taget mine 
egne forestillinger om læring og undervisning med mig. Ligesom jeg 
også havde et klart billede af, hvad jeg mente, at en lærer skulle 
være. 

Jeg forsøgte at tegne et kort over bopladsen og 
opdagede på den måde, at de mange små stier i græsset ikke gik 
fra a til b, men krydsede spor og ledte ud fra pladsen, ud i det åbne 
terræn. Sporene var trådt af dyrene, der søgte ind mod bopladsen, 
når frosten var hård om vinteren. De kom tættere på vandet og 
kysten. Og på menneskene. Ved at tegne kortet fik jeg et uventet 
billede af vekselvirkningen mellem dyr og mennesker. Jeg opdage-
de, at mennesker og dyr kunne skiftes til at bruge samme sted, og 
det gav mig en konkret erfaring af, at dyr og mennesker i tusindvis 
af år havde delt den samme jord, uden at mennesker havde be-
grænset dyrenes liv. 

En del af et sted

Rensdyrjægernes boplads var et relationssted. 
Som undervisningsmiljø var det kendetegnet ved praktisk sammen-
smeltning med hverdagslivet. Det sendte et klart signal til de små 
jægere om, at formålet med det, de skulle lære, var tæt forbundet 
med, hvordan de skulle leve. 

Store jægere stræber ikke i første omgang efter 
at lære små jægere en viden eller et håndværk godt nok. Formålet 
med undervisning er ikke at opnå en specifik mængde af viden eller 
kunnen, men at blive del af et fællesskab. De lægger stor vægt på, 
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at børn føler sig velkomne, og at de bliver set og hørt. Små jægere 
skal ikke først og fremmest lære noget, de skal føle sig ønskede 
og have en oplevelse af at være en vigtig del af et sted. Når de 
føler sig som del af fællesskabet, kan det være, at de får lyst til at 
dygtiggøre sig og udvikle færdigheder, der har betydning for fælles-
skabet og for omgivelserne.

De små jægere løb de voksne jægere i møde, når 
de kom til syne på en bakketop på vej hjem fra jagt. Så hjalp de med 
at bære og lærte på turen tilbage til lejren, at jægere går på række, 
så dyrene ikke kan se, hvor mange de er. De lærte at være stille og 
at bære riflen foran på brystet. 

Børn og unge havde en vis frihed til selv at tilret-
telægge deres undervisning. Som hovedregel var de velkomne, når 
de viste interesse på en måde, så det kunne ses, at de havde for-
nemmet, hvordan en detalje skulle udføres. For eksempel hvordan 
man går, når man er på jagt. Kunne de voksne ikke bare have sagt 
det til dem? Måske, men det var også en del af at lære at analysere 
situationer, skabe mening og derfra handle og bruge den viden, de 
havde opnået.

De små jægere fik mange undervisningsinvitati-
oner i form af nysgerrige og venlige spørgsmål fra de voksne om, 
hvad de havde oplevet eller set i løbet af dagen. Og meget ’under-
visning’ mindede mest om leg. Når børnene skulle lære at skære 
kød ud, blev det til en gætteleg om, hvorvidt de ved at smage på 
det kunne regne ud, hvilket dyr kødet kom fra, og hvilken vandring 
det havde været på. Det gav i dette tilfælde kødet – og maden i det 
hele taget – en selvstændig værdi, fordi det kom fra et dyr, der var 
en del af det store fællesskab – ikke fra en køledisk i Føtex. 
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Klodens rundhed

Den danske sangskriver og samfundsrevser Niels 
Hausgaard er god til at minde os om, at vi som mennesker har et 
ansvar. Han har blandt andet sagt, at vi på tværs af alle vores for-
skelle skal huske, at vi bor på den samme runde kugle, og at det er 
et fælles problem, hvordan vi passer på den. Og det er lidt pudsigt, 
hvis vi har glemt, at kloden er rund, eller at det, der foregår for ek-
sempel i Indien, påvirker os i Vesten og omvendt. Niels Hausgaard 
minder os om, at før vi bliver bureaukrater og karrieremennesker, 
er vi bare mennesker, der lever under fælles rammer, der er sat af 
naturen. 

Undervisning i et bæredygtighedsperspektiv ru-
mmer en eksistentiel dimension, der handler om at tilrettelægge 
undervisningen med blik for, at eleverne i fremtiden er dem, der 
skal tage ansvar for, hvordan vi passer på kloden. Derfor er det 
vigtigt, at vi indretter skolen og undervisningen, så eleverne får 
mulighed for at sætte deres faglighed i spil på en måde, hvor deres 
viden og færdigheder også helt praktisk kan bruges til at forstærke 
livet for alle. 

Lærere kan for eksempel tage deres elever med 
på besøg hos organisationer og virksomheder, der har truffet aktive 
valg om at bygge deres drift og produktion op omkring bæredygtig-
hed. De kan også bruge både digitale og analoge spil til at få elever 
til at reflektere over nogle af deres valg i relation til spørgsmål om 
bæredygtighed. For eksempel flyrejser. Her kan eleverne komme 
med forslag til, hvordan man kan ’spare op’ i klimabudgettet, så det 
– måske – er i orden at flyve til Thailand på vinterferie. 

Den type spørgsmål rammer en dybde, som har 
at gøre med, hvordan vi vil leve som mennesker, og hvordan vores 
valg i nuet hænger sammen med, hvordan fremtiden for næste 
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ge ne ration kommer til at se ud. Og man kan fint begynde helt tæt 
på elevernes hverdag. For eksempel ved at sortere affald i klassen, 
eller ved at elevrådet beslutter, at det skal være slut med at bruge 
plastikbestik i kantinen.

Omgivelsernes betydning

Små jægere går og løber meget. Ned til floden, 
ud i terrænet, op ad bakker, over bække, ned ad skrænter. Det gi-
ver en kropslig fornemmelse af ’oppe’ og ’nede’, af ’bugtethed’ og 
’bakkethed’. Den kropslige erfaring af naturen kan lærere arbejde 
med i skolen. Når kroppen af sig selv for eksempel kender en bæks 
bugtede løb, skaber det et erfaringsbaseret fundament for vores 
handlinger og adfærd i og med naturen. 

Når børn og unge leger eller arbejder med at ska-
be noget, der har sansemæssig forbindelse med virkeligheden, så 
retter deres opmærksomhed sig automatisk mod de forhold, som 
melder sig. Ved at lege med en bold kan man fornemme, hvad rund-
hed er, på en anden måde, end ved at få det fortalt. 

Omgivelserne og de fysiske rammer fungerer 
som selvstændige meddidaktikere i elevernes læreprocesser. Den 
filosofi, der spirer fra mange skolers arbejde med autentiske læ-
ringsmiljøer og åben skole, er en filosofi om, at børn og elever bliver 
mere engagerede, når væggene til klasseværelset brydes ned, så 
der bliver flydende overgange mellem skole og virkelighed. 

Hos rensdyrjægerne var der ikke låg på under-
visningen i form af lofter. Der var heller ikke grænser mellem skole 
og virkelighed i form af mure eller vægge. Det var med andre ord 
uundgåeligt hele tiden at sætte sig selv og det, man var i gang 
med, i relation til den sansede, fysiske virkelighed. Farver, dufte 
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og lyde kombineret med erfaringer fra ture og smagen af kød af et 
nyslagtet rensdyr gjorde omgivelserne og stedet til fortællinger om 
levet liv. Og mens jeg var på bopladsen, forstod jeg, at mennesker 
ikke kun skaber verden gennem sproget, men at steder i høj grad 
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Materielle former er medfortællere af det, elever-
ne lærer i skolen, eller af det budskab, besøgende får med sig, når 
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na. Loftet i kirken er båret af søjler, der har form som træstammer 
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I en tid, hvor vi har fokus på design, og det er 
blevet hipt at bygge spektakulære huse, er det bemærkelsesvær-
dige i Gaudís arkitektur naturens aktive rolle som co-designer. Den 
tilgang mener jeg, at skoler og kommuner med fordel kan lade sig 
inspirere af, når de bygger nye skoler eller moderniserer de gamle. 
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Det nye H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby bliver 
bygget som et eksperimentarium, hvor naturvidenskab og nytænk-
ning af undervisningspraksis smelter sammen. Som videnskabs-
mand og samfundsborger engagerede og fordybede H.C. Ørsted 
sig i mange forskelligartede områder for at kunne ’åbne verden’ for 
sig selv, sin samtid og sin eftertid. Han opdagede i begyndelsen af 
1800-tallet elektromagnetismen og aluminium, opfandt nye danske 
ord til at beskrive de nye fænomener. Det ligner Gaudís arkitektoni-
ske ambition og Steiners pædagogik. Den ydre form former elever-
nes indre form for verden. 

 Engagement i verden

 Når elever oplever verden gennem sanserne, gi-
ver det dem en konkret erfaring af verden og af, hvem de selv er i 
den. De oplever, hvordan de er forbundet med andre og kan påvirke 
både dem og deres omgivelser. Ligesom andre og omgivelserne 
også påvirker dem. Det er en træning af vi-opmærksomhed.

Praktikker, besøg af mestre på skolen og besøg i 
virksomheder eller organisationer er autentisk undervisning, hvor 
eleverne kan erfare, hvad et fag går ud på, og også hvilke ’adgangs-
krav’ der er i praksis. De forstår, hvorfor det er vigtigt at møde til 
tiden, og oplever, at andre er afhængige af deres indsats. Det giver 
dem en konkret mulighed for at øve sig i at leve op til kulturelle 
og sociale normer i forskellige brancher. Og det styrker – som en 
sidegevinst – deres muligheder for at blive vurderet uddannelses-
parate og dermed for at få adgang til en erhvervsuddannelse. 

Arbejdet med praktikker og forløb om praksis-
rettethed giver også mulighed for at gentænke formålet med, at 
skolen skal orientere sig mere mod praktisk viden. Praktiske lære-
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processer sætter krop og sanser i gang og viser eleverne, at de er 
afhængige af hinanden, af materialer og af andre for at lykkes med 
deres opgaver. Ligesom de forstår, at formålet med arbejdet ikke er 
eksamen, men at få en viden, de kan bruge i verden uden for sko-
len. Og ikke mindst at de kan omsætte deres viden til handlinger, 
der gør en forskel for andre. 

Abstrakte størrelser som fællesskab og klodens 
rundhed kan gøres konkrete for eleverne i projekter, hvor de erfa-
rer, hvad det betyder for den måde, de forstår stoffet på, når de har 
mulighed for at røre, gøre og prøve sig frem. Eksperimenterende og 
udfordrende undervisning er grundingredienser i bæredygtigheds-
fremmende læreprocesser. 
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Mindre plastik, 
mere fantastik

Praksisrettet undervisning

Når lærere sammen med deres elever undersø
ger, hvordan de kan forstærke det liv, vi alle lever af, så giver det 
eleverne en oplevelse af, at der er en større mening med det, de ar
bejder med – de får lyst til at leve sig ind i, hvilken relevans det har 
for livet uden for skolen. Aldersgruppen spiller selvfølgelig en rolle. 
Elever i indskolingen kan ikke tænke abstrakt på samme måde som 
elever i udskolingen. Men alle elever kan modtage undervisning, 
der handler om at identificere det væsentlige i en problemstilling 
og finde ud af, hvordan det giver mening at arbejde med opgaven.

Erfaringen af mening og fællesskab er knyttet til 
værdier som omsorg og samvittighed. Den slags kan ikke læres 
gennem teori. Så hvordan kan lærere skabe undervisning, som en
gagerer og motiverer eleverne, samtidig med at de kommer i kon
takt med en dybere læring? Det viste læreren Rikke mig et eksem
pel på.
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 I sensommeren 2018 interviewede jeg Rikke, der 
underviser på mellemtrinnet i en dansk folkeskole. Jeg var nysger-
rig efter at høre om hendes erfaringer med at arbejde med ver-
densmål gennem proces- og projektorienteret undervisning. Da jeg 
mødte Rikke, havde alle klasser på skolen netop afsluttet et to-
ugers projektforløb med afsæt i en kobling af verdensmålene og 
innovative læreprocesser. Skolens ambition var at give undervis-
ningen et løft ved at tage udgangspunkt i autentiske udfordringer 
og elevernes egen nysgerrighed. 

I Rikkes 4. klasse havde de arbejdet med verdens-
mål 14, der handler om livet i havene og om at bevare og sikre 
bæredygtig brug af verdens have. De havde i to uger op til projekt-
forløbet arbejdet med tekster om livet i havene i dansk, hvor de 
blandt andet havde læst Bent Hallers bog Kaskelotternes sang, og 
i natur og teknik havde eleverne lavet illustrationer af livet i havene 
i pap. I de to projektuger skulle eleverne arbejde i grupper om ud-
viklingen af forslag til ny teknologi, der kunne rense verdenshavene 
for plastik. 

En gruppe havde valgt overskriften: ’Mindre pla-
stik, mere fantastik’ til deres projekt. De havde opfundet en stor 
blå robot med form som en fisk og med lange fangarme, der kunne 
opsamle plastik.

 I grupperne arbejdede eleverne ud fra en proces-
model, hvor de først bragte deres forforståelser på banen ved at 
brainstorme på, hvad de allerede vidste om emnet. Derefter havde 
de en ideudviklingsfase, hvor alle deres ideer om, hvad der skulle til 
for at rense havet for plastik, kom på bordet, inden de besluttede 
sig for, hvilken ide de ville arbejde videre med. Ideen blev så under-
lagt et realitetstjek, hvor de undersøgte, om det faktisk kunne lade 
sig gøre at lave en sådan robot, og da projektet efter de to uger var 
afsluttet, evaluerede de både processen og produktet. 
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I projektet indgik også virksomhedsbesøg, hvor 
elev erne havde mulighed for at stille spørgsmål til og drøfte deres 
ideer med eksperter fra de pågældende virksomheder. I ’mindre pla-
stik-gruppen’ besøgte de et rensningsanlæg. I løbet af et projekt-
forløb på i alt fire uger fik lærerne indarbejdet elementer fra natur 
og teknik, dansk, matematik, håndværk og design, billedkunst og 
bevægelse.

Den måde, Rikke havde tilrettelagt undervisnin-
gen på, mindede om det, der ofte kaldes problemorienteret under-
visning. Skolen havde på forhånd valgt bæredygtighed som tema 
for projektforløb på alle klassetrin, og målet var desuden, at lærer-
ne skulle have mulighed for at afprøve nye undervisningsformer. 
Rikke og hendes kolleger valgte verdensmål 14 til 4. klasse, fordi 
det kunne gøres konkret for eleverne at arbejde med forurening. 
Eleverne skulle i løbet af projektet selv definere, hvad problemet for 
verdenshavene bestod i, og hvordan de kunne gribe det an. 

Forestillinger om livet

Havenes sundhed er vigtig for mennesker, fordi 
havene er en del af vores fødekæde. Verdensmålet om livet i have-
ne skal få os til at passe bedre på dem. Ved at læse Kaskelotternes 
sang i dansk havde eleverne måske indirekte forstået, at hvalerne 
og havet også er del af et samlet fællesskab, som inkluderer både 
mennesker og natur. 

 De pap-akvarier med fisk, planter og plastik, som 
eleverne forinden havde lavet i natur og teknik, var med til at give 
dem en mere konkret fornemmelse af, hvordan livet i havene i vir-
keligheden så ud. Det var læring fra hånden til hovedet, hvor lære-
ren satte rammerne for, at eleverne kunne lære gennem kreative 
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processer, der krævede fantasi og indlevelse. De spørgsmål, der 
opstod undervejs i dette arbejde, tog eleverne med videre til eks-
perter og til idegenerering. 

Rikke fortalte mig, at gruppen på et tidspunkt 
havde besluttet, at robotten skulle være blå. Da hun spurgte, hvor-
for den skulle være blå, svarede eleverne, at det syntes de bare 
kunne passe godt. Måske var deres instinktive valg af farve udtryk 
for et forsøg på at se robotten for sig med havet som arbejdsmiljø, 
og deres forestilling om havets farve påvirkede valget af farven til 
robotten. 

Rikkes elever vidste ikke helt, hvorfor robotten 
skul le være blå. Det var svært at sætte ord på kombinationen af 
æstetik og teknik. Alligevel blev de enige om den blå farve. I inno-
vative processer er det ikke alting, der kan forklares. Nogle valg 
træffes med følelserne, og det er også en pædagogisk opgave at 
lade dem få vægt.

Men Rikkes spørgsmål stimulerede alligevel ele-
verne til at reflektere over deres valg. Og selvom Rikke ikke nævnte 
John Dewey, så lignede hendes tilgang til undervisningen den er-
faringspædagogik, som han i begyndelsen af 1900-tallet var en af 
ophavsmændene til. Viden skal ikke kun komme fra læreren, men 
også fra elevernes egne undersøgelser, fordi eleverne i problemba-
serede læringsaktiviteter bruger deres egne erfaringer til aktivt at 
koble sig til verden.

Robotten fik fangarme som resultat af en under-
søgende proces, hvor eleverne havde fundet ud af, at for at lade 
fiskene være i fred og alligevel få fat i plastikken var fangarme den 
bedste løsning. De kunne også have valgt en si, en støvsuger, en 
magnet eller noget helt andet. Men her brugte de deres forforståel-
se fra akvariearbejdet og forholdt sig kritisk-kreativt til den virkelig-
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hed, fangarmene skulle kunne bruges i: Robotten skulle kun vælge 
plastik ud – ikke tage alt, hvad der lå på bunden.

I en anden del af projektet skulle gruppen lave en 
plakat, der præsenterede robotten. Her viste elevernes arbejde, at 
de havde et helt klart billede af, hvad plakaten skulle bruges til, og 
hvem der skulle læse den. Det gav dem lyst til at engagere sig med 
mere energi end sædvanligt i at stave rigtigt. Deres fokus på det 
konkrete publikum i form af familie og andre klasser på skolen gav 
arbejdet med plakaten mening for eleverne og trak i deres lyst til 
at gøre sig umage.

Skjult læring

Problemorienteret undervisning og lignende prak-
sisrettede undervisningsformer trækker virkeligheden ind i under-
visningen og lader elevernes nysgerrighed og engagement være 
drivkraft for arbejdet. Eleverne lærer også at samarbejde og at til-
passe sig hinanden. Det tilfører undervisningen autentisk liv, som 
til tider kan være klemt ude i den sædvanlige undervisning. 

Man kan ikke læse sig til at give den en skalle 
eller til at tage en for holdet. De ord, vi bruger for den slags fær-
digheder, fortæller om et særligt engagement og en forpligtelse på 
en opgave eller på et fællesskab. Det er opgaven eller fællesskabet 
– eller begge dele – der er i fokus, og det er mindre vigtigt, om en 
elev er dygtig til dansk eller matematik. Den slags læring bobler i 
samspil med andre, for det er her, elever erfarer, at deres egen ind-
sats har værdi for andre. Når det sker, får de oplevelsen af mening 
og af, at det, de lærer, har en betydning, der ligger uden for dem 
selv. De får en oplevelse af at bidrage til vi-hed. 
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Rikke talte om den skjulte læring, eleverne fik ud 
af at arbejde sammen, af at arbejde praktisk og hele tiden at bli-
ve mødt med spørgsmål om hvorfor: Hvorfor vil I skrive teksten 
sådan? Hvorfor skal robotten være blå? Spørgsmålene gjorde ele-
verne klar over, at de skulle træffe valg, og at deres valg havde be-
tydning for produktet og den viden, de ville få undervejs i projektet. 
Rikke kaldte den type læring for ’skjult læring’. 

Jeg forstår ’skjult læring’ som læring af ’tavs vi-
den’, det vil sige kropsliggjort viden og kulturel viden, der opstår i 
samspillet mellem den enkelte og gruppen. Den skjulte læring er i 
dette eksempel ikke-sprogliggjorte erfaringer af, hvad det i praksis 
vil sige at skabe noget sammen, hvor samarbejdet har værdi i sig 
selv og ikke blot ses som formidling af individuel læring. 

Rikkes beskrivelse af skjult læring ligner Bour-
dieus opfattelse af, at det er gennem den kropslige og ubevidste 
læring, at børn lærer at begå sig i verden: Det er ved at betragte 
og kopiere sociale mønstre, at de forstår spillereglerne i en gruppe 
eller i et fællesskab.

Når Rikke bliver ved med at spørge eleverne, hvor-
for de vil vælge det ene frem for det andet, så bruger hun en vær-
dibaseret didaktik. I stedet for at fortælle eleverne, at de skal lave 
en plakat med tekst for at øve sig i at stave, så spørger hun elever-
ne, hvorfor de vil lave en plakat, og først derefter finder de ud af, 
hvordan den skal se ud, og hvad der skal stå. Hvorfor-spørgsmålet 
bringer formålet og indholdet i centrum frem for målet om, at ele-
verne lærer at stave. 
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sådan? Hvorfor skal robotten være blå? Spørgsmålene gjorde ele-
verne klar over, at de skulle træffe valg, og at deres valg havde be-
tydning for produktet og den viden, de ville få undervejs i projektet. 
Rikke kaldte den type læring for ’skjult læring’. 

Jeg forstår ’skjult læring’ som læring af ’tavs vi-
den’, det vil sige kropsliggjort viden og kulturel viden, der opstår i 
samspillet mellem den enkelte og gruppen. Den skjulte læring er i 
dette eksempel ikke-sprogliggjorte erfaringer af, hvad det i praksis 
vil sige at skabe noget sammen, hvor samarbejdet har værdi i sig 
selv og ikke blot ses som formidling af individuel læring. 

Rikkes beskrivelse af skjult læring ligner Bour-
dieus opfattelse af, at det er gennem den kropslige og ubevidste 
læring, at børn lærer at begå sig i verden: Det er ved at betragte 
og kopiere sociale mønstre, at de forstår spillereglerne i en gruppe 
eller i et fællesskab.

Når Rikke bliver ved med at spørge eleverne, hvor-
for de vil vælge det ene frem for det andet, så bruger hun en vær-
dibaseret didaktik. I stedet for at fortælle eleverne, at de skal lave 
en plakat med tekst for at øve sig i at stave, så spørger hun elever-
ne, hvorfor de vil lave en plakat, og først derefter finder de ud af, 
hvordan den skal se ud, og hvad der skal stå. Hvorfor-spørgsmålet 
bringer formålet og indholdet i centrum frem for målet om, at ele-
verne lærer at stave. 
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Læring i mellemlagene

Problemorienteret undervisning bygger på en for-
ståelse af læring som erfaringsbaseret og har elevers praktiske 
engagement og samarbejde som centrale elementer. At udvikle no-
get i praksis er en social handling, der samtidig giver mulighed for, 
at elever kan opleve en dybere læring, der også har betydning for 
deres selvforståelse. Det adresserer musikeren og forfatteren Pe-
ter Bastian, når han i sin bog Mesterlære. En livsfortælling fra 2011 
taler om ”læring i mellemlagene”. Han præsenterer her to måder at 
gå til læring på: en lineær og en vertikal. Den lineære handler om at 
komme fra a til b eller det, jeg ovenfor har kaldt læringens ’hvad’. 
Den vertikale handler om vejen dertil – om lagene imellem eller læ-
ringens ’hvorfor’. Vertikal læring er læring, der giver forståelse for 
værdien af at vide, kunne og gøre noget på en måde, der bidrager 
til en sammenhæng eller forstærker et fælles projekt. 

Bastians eksempler er hentet fra håndværkets 
og musikkens verden, og han fortæller om, hvordan han som ung 
musiker gjorde sig stor umage for at spille perfekt i et orkester, 
fordi orkesterlederen havde fortalt ham, at hvis han spillede falsk, 
ville publikum høre det, som om det var hele orkesteret, der spillede 
falsk. Det gav Bastian en konkret praktisk og relationel forståelse 
af at være medansvarlig for helheden. Han måtte øve sig ekstra for 
at kunne sine ting. 

Indholdet i den undervisning, Peter Bastian fik i 
eksemplet, handlede ikke om at sætte ham i stand til at løse et 
problem, men om at give ham forståelse for en kompleks sammen-
hæng mellem enkelte musikeres erfaring, talent og flid og publi-
kums samlede oplevelse. I processen lærte han at samle sin faglige 
dygtighed og sit engagement, så han spillede uden fejl. På den 
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må de forstærkede han helheden og blev samtidig del af et musisk 
fællesskab, som fik stor betydning for ham.

Da jeg i Grønland sad på et tæppe på en eng og 
skar rensdyrkød fint ud, spurgte en af kvinderne på bopladsen, 
om jeg ville smage på det rå kød. De fortalte mig om forskellen på, 
hvordan kød fra unge og gamle dyr smager, og hvordan jeg kunne 
smage, om rensdyret har spist af det helt friske forårsgræs. 

Kødet og dyrene blev levende for mig i deres for-
tælling. Det er læring i mellemlagene, når betydningen bliver leven-
de. Jeg koblede fornemmelsen af det kolde og bløde kød i min mund 
med forestillinger om, hvordan dyret havde set ud, og hvor det 
havde gået rundt. Jeg udviklede en forestilling om sammenhæng 
mellem dyrets smag og opvækstvilkår som del af det at arbejde 
med kødet, mens jeg lyttede til forskellige mulige scenarier for, 
hvor det kom fra. 

På den måde lærte jeg om praksissammenhænge 
mellem rensdyrjagt, arbejdet med at skære kød og en grundlæg-
gende livspraksis. Det var en forening af undervisningens hvad, 
hvor dan og hvorfor. Det gav mening for mig at gøre mig umage, 
fordi jeg derved blev en del af en kvindernes og jægernes fælles 
fortælling om sig selv og deres forhold til naturen. 

Rikkes elever syntes ikke til at begynde med, at 
det var fedt at få stillet spørgsmål til deres valg. De syntes også, 
det var svært at give andre elever mulighed for at videreudvikle 
den ide, de selv havde bragt op. Men de lærte i processen, at det 
gav et bedre samlet resultat. Deres ’skjulte’ læring handlede derfor 
meget om at lære sig selv at kende i åbne og usikre arbejdsproces-
ser og tage ansvar for en helhed.

42
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Mærk verden

 Der er paralleller mellem Rikkes elevers læring og 
små jægeres læring. Afsættet for læring er i begge tilfælde elevers 
eller jægeres egen undren i forhold til en praksis. Rikke kunne have 
forstærket et kropsligt og autentisk erfaringsfundament i elever-
nes læring ved at tage dem med ud til havet og samle skrald. Børn 
kender verden, før de har ord for den. Hvad vil det for eksempel 
sige, at en skov er dyb? Det kan man ikke se på et kort eller læse 
om. Det kan man erfare ved at være i skoven. Man skal være der 
for at forstå det. 

 Jeg lærte af rensdyrjægerne, at virkeligheden 
ikke er ’udenfor’ – jeg var del af den. Vandet i floden var ikke uden 
for min verden, men en invitation til at drikke. Der var ikke et inde 
og ude, eller et jeg og det. Vi var forbundne. Jeg kom til at holde af 
vandets klarhed og respektere styrken i strømmen. Jeg fik lyst til 
at sætte pris på vandet og behandle det godt – både ved at bruge 
mindre sæbe, når jeg vaskede op, og ved at stoppe op og lægge 
mærke til dets farve, lyd, fart og smag.

Kropslig erfaring er et alternativ til teoretisk for-
ståelse, men ikke en modsætning. Når vi har erfaret noget, er der 
forbindelse mellem det, vi lærer, og den verden, hvori vi lærer. Det 
betyder ikke, at eleverne for eksempel ikke skal lære at stave. Na-
turligvis skal de det. Det flytter bare fokus over på læring som en 
praktisk aktivitet og det, der med Deweys berømte udtryk kaldes 
learning by doing. Det er en praktisk aktivitet at skrive en ønske-
seddel til jul, som også farmor skal kunne læse, at skrive læserbre-
ve til avisen eller e-mails til undervisningsministeren om, hvor lang 
eleverne i 6. c mener, at skoledagen bør være. 

Vi kan tage bolden op over for verdens udfordrin-
ger ved at bygge undervisningen op omkring konkrete, mærkbare 
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erfaringer af kontakt med verden uden for skolen – på alle klasse-
trin. Alt fra at samle skrald til at skrive til en minister skaber læring, 
hvor elever oplever, at der er en dybere mening med det, de laver. 
Ikke kun for dem selv, men også for fællesskabet, som de med de-
res handlinger kan være med til at påvirke. 

Børn tænker ikke så meget over deres omgivel-
ser, de oplever dem. Selvom frugttræer, vinden, dyr og planter ikke 
kan tale, taler de alligevel til os. Og i sproget tillægger vi ikke sjæl-
dent naturen menneskelige egenskaber. For eksempel når vi siger, 
at vores stueplanter ”fortæller os”, at de trænger til vand. Det er 
et sprogligt udtryk for en erfaring af et fælles vilkår og rammer for 
at leve. Og det kan danne afsæt for læring.

Det er ikke bare fantastisk, hvis elever kan være 
med til at fjerne plastik i havene. Det er også fantastisk, hvis de 
kan være med til at tage ansvar for, hvordan vi som mennesker for-
står vores rolle i verden som helhed. Og også gennem undervisning 
i litteratur, samfund, musik og sprog kan eleverne få øjnene op for, 
hvordan sprog eller kunst kan skabe empati, medansvar og solida-
ritet for naturen og for andre mennesker på jorden. 
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Med hånden og 
hjertet

Undervisningens hvorfor

Hvordan skaber vi undervisning, der gør det mere 
meningsfuldt for alle elever at gå i skole? Har de praksisrettede fag 
brug for et nyt ’hvorfor’, så lærere kan nytænke undervisningen? 
Eller er det skolen som helhed, der har brug for et nyt hvorfor, hvor 
praksisrelevans og bæredygtighed træder tydeligere frem? 

Indtil nu har jeg skrevet mest om det sidste, altså 
om hvordan praksisrelevans kan forstærke formålsdrevet under-
visning i de almene fag, så den tager afsæt i, hvorfor elever skal 
lære en specifik viden eller kunnen. Men vi må også se lidt på de 
praktisk-musiske fag og på, hvad der skal til, for at de ikke ender 
som løsrevne valgfag.

I en rapport om talentudvikling i uddannelsessy-
stemet, som en arbejdsgruppe nedsat af undervisningsministeriet 
udgav i 2011, fremgik det, at der politisk skulle arbejdes for et op-
gør med ”forældede statushierarkier mellem boglige og almene fag 
og erhvervsrettede og praktiske fag”. Arbejdsgruppen ønskede at 
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bryde med forestillingen om, at viden og læring, der går gennem 
hovedet, dominerer over viden og læring, der går gennem hjertet 
og hånden. 

I snart ti år har der altså været en politisk mål-
sætning om at ændre på hierarkier mellem de almene, boglige fag 
og de erhvervsrettede, praktiske fag. Strategiske indsatser for at 
gøre praktiske uddannelser mere attraktive vidner om en øget be-
vidsthed hos politikere om, at der er sammenhæng mellem holdnin-
ger til erhvervsuddannelser og unges valg af uddannelse. Det er 
blevet ”usexet” at tage en erhvervsuddannelse, sagde formanden 
for foreningen af erhvervsskoleelever på Folkemødet på Bornholm i 
2018, og aftalen om øget praksisfaglighed er også et forsøg på at 
gøre op med den opfattelse. 

Selvom det umiddelbart er svært at være uenig i 
ambitionen med aftalen, så afspejler den også en kausal tænkning, 
hvor man forestiller sig, at et fag i skolen kan være middel til et 
mål om øget arbejdsstyrke i industrien. Og hvis aftalen særligt har 
fokus på, at elever skal tilegne sig specifikke færdigheder for at 
kunne nå et ydre mål og bestå en afgangsprøve, så er der risiko for, 
at undervisningens hvorfor glider både lærere og elever af hænde. 

I stedet mener jeg, at vi bør udnytte chancen for, 
at det øgede fokus på praksisfaglighed kan forstærke opfattelsen 
af, at praktisk viden og kunnen spiller en vigtig rolle i et socialt 
og miljømæssigt bæredygtigt samfund. Hvor teoretisk og abstrakt 
tænkning kan løsrives fra den konkrete verden, så er det praktiske 
forankret i tid og sted og rummer derfor altid et element af dialog 
med omgivelserne. 
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Kloge hænder

Der er brug for en ny fortælling om de praktisk-
musiske fag, hvis de ikke blot skal ses som en modsætning eller 
et vedhæng til teoretisk viden. Det handler ikke bare om at kunne 
bygge noget efter en skitse eller en beregning. Eller om at kunne 
synge, sy eller snitte i træ. Fagene kan få selvstændig værdi gen-
nem undervisning, hvor eleverne erfarer, at det ofte er gennem 
praksis, at mennesker og omverden vikler sig ind i hinanden.

I et fag som håndværk og design udvikler elever-
ne både fornemmelse for materialer og deres kritiske sans. De ar-
bejder eksperimenterende og får på den måde en erfaring med ska-
bende processer og de overvejelser og problemstillinger, der duk ker 
op undervejs i arbejdet. 

Viden fra skolen skal ud i virkeligheden, men ikke 
som en slags teoretisk indsprøjtning. Vores virkelighed eller praksis 
er alt for kompleks til, at teoretisk viden kan gøre en forskel, hvis 
den overføres som en injektion med en kanyle. Teoretisk viden ved 
nemlig ikke, hvad det er for en virkelighed, den rammer, og derfor 
kan den ikke tilpasse sig de specifikke forhold, der er afgørende for, 
om medicinen – det vil sige teorien – virker i praksis. 

Politiker og murer Mattias Tesfaye har i de senere 
år gjort sig til fortaler for det, han kalder ”de kloge hænder”. Udtryk-
ket dækker over den viden, der kommer fra dygtige hænder eller fra 
mennesker, der kan tænke ved hjælp af den erfaring, der sidder i 
kroppen og ikke kun i hovedet. Tesfaye slår til lyd for, at faglærtes 
kompetencer i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, skal ind-
drages i for eksempel byggeprocesser. Hvis fokus i for høj grad er 
på arkitektens udvendige design, betyder det, at vi nogle gange ser 
byggerier, hvor der er brugt materialer, der ikke spiller sammen med 
hinanden eller klimaet. Det er selvfølgelig både fjollet og irriterende 
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for dem, der skal bo eller arbejde i bygningerne, og mange gange 
er det også fordyrende for selve projektet. Der er brug for en ny 
fortælling om vigtigheden af at lytte til kloge hænders erfaringer. 
Og den fortælling kan helt oplagt begynde i skolen. 

Nye fortællinger

Tim Ingold, som i øvrigt ofte bruger sine erfarin-
ger som cellist, når han beskriver erfaringsbaseret og social viden, 
undrer sig i bogen The Perception of the Environment fra 2000 
over, at vi i den vestlige verden har givet naturvidenskabelig adskil-
lelse mellem praksis og teori forrang over indlevelse og forbundet-
hed. Det er, siger han, netop det, vores verden og klima lider under. 
Også han mener, at der er brug for nye fortællinger om, hvordan 
vores handlinger har forbindelse til et forpligtende fællesskab med 
naturen. 

Praktiske aktiviteter som at spille musik, bygge 
eller arbejde problembaseret er levende fortællinger uden det line-
ære forløb, som for eksempel kendetegner en nedskrevet historie i 
en lærebog. I praksis bliver fortællinger til undervejs som del af kon-
krete samspil mellem mennesker, hænder, redskaber og omgivelser. 

Store dele af praktisk aktivitet er kendetegnet 
ved en undersøgende tilgang, hvor man ser, lytter og lugter sig 
frem til detaljer og løsninger på praktiske problemer og opgaver. En 
bil, der ikke kan starte, et hus, der skal renoveres, eller et sygt dyr, 
der skal hjælpes. Det kræver dialog med kunder eller mester, når 
der skal træffes beslutninger om, hvilke opgaver det er mest for-
nuftigt at gå i gang med. Hvilke praktiske konsekvenser har det for 
den, der for eksempel skal bruge bilen, eller for dem, som bor i hu-
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Praktiske aktiviteter som at spille musik, bygge 
eller arbejde problembaseret er levende fortællinger uden det line-
ære forløb, som for eksempel kendetegner en nedskrevet historie i 
en lærebog. I praksis bliver fortællinger til undervejs som del af kon-
krete samspil mellem mennesker, hænder, redskaber og omgivelser. 

Store dele af praktisk aktivitet er kendetegnet 
ved en undersøgende tilgang, hvor man ser, lytter og lugter sig 
frem til detaljer og løsninger på praktiske problemer og opgaver. En 
bil, der ikke kan starte, et hus, der skal renoveres, eller et sygt dyr, 
der skal hjælpes. Det kræver dialog med kunder eller mester, når 
der skal træffes beslutninger om, hvilke opgaver det er mest for-
nuftigt at gå i gang med. Hvilke praktiske konsekvenser har det for 
den, der for eksempel skal bruge bilen, eller for dem, som bor i hu-
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set. Og skal det syge dyr behandles eller måske i stedet have fred? 
Og er det økonomien eller følelserne, der afgør den beslutning. 

Praksisfortællinger bliver ofte til i samspillet mel-
lem elever og materialer. Det er fortællinger om elevernes erfarin-
ger med at arbejde praktisk. Nogle ved måske, at der skal bruges 
særlige rawplugs, hvis en hylde skal kunne bores op på en gips-
væg, mens andre har opdaget, at vandet ikke må koge, når hus-
blassen skal udblødes. 

I et bæredygtighedsperspektiv hjælper praksis-
fortællinger eleverne med at forstå, hvordan deres egne handlinger 
og samspillet med de materialer, de bruger, har betydning for helhe-
den. Det kan de for eksempel blive klogere på, når de undersøger, 
hvor hurtigt sociale medier kan sprede budskaber, der måske kan 
få store konsekvenser for dem selv eller for hele samfundet. 

Flere veje til anerkendelse

På erhvervsuddannelserne er de dygtige elever 
ofte dem, der går med hænderne forrest og løser opgaven ved at 
fornemme, hvad der er på spil i materialet og hos dem, der skal 
have glæde af arbejdet. Mine erfaringer herfra viser, at eleverne i 
de praktiske fag oplever, at det ikke kun er gennem bøger og karak-
terer, de får anerkendelse fra lærere og kammerater og føler, at de 
har værdi for fællesskabet. 

På værksteder er der nogle elever, der læser op-
gaverne igennem, inden de går i gang med arbejdet, mens andre ka-
ster papiret fra sig og tager fat med hænderne. Den samme forskel 
findes blandt musikere. Nogle læser noderne, mens andre har brug 
for en fornemmelse af melodien i fingrene, inden noderne giver 
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mening. Og den ene tilgang giver ikke automatisk et bedre resultat 
end den anden.

I praktiske sammenhænge er det ofte godt at 
være nysgerrig og stille spørgsmål, undersøge og undre sig. Og det 
er der behov for, når opgaverne er praksisrettede og tager afsæt 
i konkrete problemstillinger i verden. Her får eleverne mulighed for 
at gøre sig deres egne erfaringer og får på den måde en umiddel-
bar respons med i deres analyse af problemstillingen. Det hjælper 
dem til at rette deres opmærksomhed mod det, der skal til for at 
få noget til at fungere i praksis. Praksis er ofte kendetegnet ved 
uforudsigelighed; det er ikke sikkert, at alt går sådan, som man lige 
havde planlagt. Så er det vigtigt at have evnen til at handle hurtigt 
og kreativt. Og den evne kan lærere både anerkende og styrke hos 
eleverne gennem praksisrettet og problemorienteret undervisning.

På erhvervsuddannelser er viden i høj grad lig 
med handling. Det er en styrke, når eleverne kan aflæse omver-
denens behov og omsætte deres færdigheder på måder, der giver 
værdi for eksempelvis kunder. Som en lærer på en vvs-linje sagde 
til mig engang, så er det ikke nok at kunne bøje rør, man skal også 
kunne tale med fru Hansen. Den elev, der indimellem er træt af 
bogstaver, men god til at underholde klassen, får her en chance 
for at blive anerkendt for netop det. Eleverne får anerkendelse for 
at kunne finde på praktiske løsninger i situationen, og det adskiller 
sig fra at få anerkendelse for at have viden om noget, der ikke 
umiddelbart skal bruges. 

Hvis lærere i grundskolen vil tage ved lære af 
erfaringerne fra erhvervsuddannelserne og bruge fokus på prak-
sisrettethed til at skabe nye muligheder for, at flere elever kan 
opleve at blive anerkendt for deres indsatser, så kræver det, at 
læringsmiljøerne er indrettet, så elevernes praktiske færdigheder 
kan komme i spil. Og det kræver lærere, der møder dem der, hvor de 
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er, og bruger det, de kommer med, som en væsentlig del af deres 
undervisning.

Når elever møder lærere, som de har tillid til, så 
går de i gang med en proces, hvor de lærer i en nær relation. Det 
kræver, at de kan mærke, at lærerne har dem på sinde og er i stand 
til at anerkende dem for lige netop det, som de nu engang kan. 
På samme måde som rensdyrjægernes kælenavne viste de små 
jægere, at de var blevet set på en særlig måde. En god relation til 
lærerne betyder, at eleverne føler sig trygge og frie i læringen, så 
de også kan byde ind med det, de har med. Derfra kan lærere og 
elever skabe indholdet i undervisningen sammen. At få det til at 
ske, kræver god forberedelse.

Når lærere som Rikke skal planlægge undervis-
ning, der skal foregå inden for skolens rammer og den almindelige 
undervisningstid, og samtidig for eksempel lægge op til mere elev-
styring end den almindelige undervisning, så kræver det en anden 
type forberedelse end den, hvor alle aktiviteter i en time er planlagt 
på forhånd. 

Forberedelse er ledelse af undervisning gennem 
rammer og organisering. Det adskiller sig fra ledelse af undervis-
ning som planlægning af, hvad eleverne skal nå. I hverdagen vil der 
nok ofte være tale om et mix af de to. 

Den velforberedte lærer har i sin måde at involve-
re eleverne i stoffet på en skitse i tankerne til, hvilke læreprocesser 
han eller hun vil sætte i gang sammen med eleverne. Hun skaber 
mulige scenarier eller narrative læringsspor gennem undervisnin-
gen, samtidig med at hun giver plads til elevernes egne ideer, øn-
sker og initiativer.

Skal undervisningen bidrage til, at eleverne tileg-
ner sig praksisrelevant viden, de også kan bruge uden for skolen, 
så kræver det mindre planlægning, men god forberedelse. Og når 
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lærere vil vise deres elever, hvordan de kobler håndens arbejde 
med hjertet og en grundlæggende indsigt i undervisningens hvor-
for, så kræver det undervisning med plads til forskelligheder og 
uforudsigeligheder. 

Ikke flere døde digtere

I forbindelse med et projekt om talentudvikling på 
erhvervsuddannelserne interviewede jeg en mekanikerelev på en 
talentlinje. Han fortalte, at han var droppet ud af gymnasiet, fordi 
han ikke gad høre mere om ”døde digtere”. Han ville skabe noget. 
Han var dygtig, og skolen havde lokket ham til at begynde på en 
EUX, som kombinerer en erhvervsrettet uddannelse med studie-
kompetence. Han sprang fra. Ikke fordi han ikke kunne magte det 
boglige. Det sagde ham blot ikke noget. Uddannelsen til mekaniker 
var hans foretrukne valg – ikke en vej, han valgte, fordi andre døre 
var blevet lukket for ham undervejs.

 Min forskning på erhvervsuddannelserne viser, 
at mange elever oplever, at undervisningen, på trods af at den er 
mere praksisrettet, ikke i tilstrækkelig grad åbner en ny verden for 
dem. Den er for ’skoleagtig’, siger mange elever, og oplever, at det 
her som i grundskolen gælder, at teori har en privilegeret plads i 
undervisningen. Meget undervisning begynder med teori i klasse-
værelset og efterfølges først derefter af afprøvning i et værksted. 
Mange af de elever, jeg har interviewet, fortæller desuden, at der 
er en verden til forskel på det, de har brug for i deres praktikker, 
og det, de lærer i skolen. Og at det er mere end svært at forbinde 
de to arenaer. 

Når grundskolen nu skal have større fokus på 
praksis faglighed i undervisningen, er det derfor værd at lytte til er-
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faringerne fra erhvervsuddannelserne og allerede her vende rundt 
på forholdet mellem teori og praksis. Hvis præmissen for under-
visningen er, at teorien er det vigtigste, og det praktiske bare er 
udførelse af teori, så forudser jeg, at ambitionen om, at flere skal 
vælge eller gennemføre en erhvervsuddannelse, vil slå fejl. Begge 
steder er der brug for, at undervisningens hvorfor bliver klarere og 
i højere grad tager højde både for hånden og for hjertet. 

Jeg har brugt hånden og hjertet som symboler 
for, hvordan det praktiske og det socialt og miljømæssigt bæredyg-
tige hænger sammen. Eksperimenterende og udfordrende lærings-
miljøer og erfaring af relationer mellem mennesker og materialer 
er grundingredienser i bæredygtighedsfremmende læreprocesser. 
Det træner fornemmelse for vi-hed. Det er i dialogen mellem hånd 
og hjerte, at eleverne kan opdage, at det, de er i gang med at lære, 
også er forbundet til verden udenfor og til de mennesker, arbejdet 
skal gøre en positiv forskel for. 

Jeg har foreslået FN’s verdensmål som pejlemær-
ke for at gøre undervisning mere forpligtet på virkeligheden uden 
for skolen. Ikke for at ledere eller lærere skal tænke: ”Åh nej, nu 
kommer der også lige et klimamål, jeg skal tage mig af”, men for at 
understrege, at praksisfaglighed på skemaet er langt mere end en 
introduktion til erhvervsuddannelserne. 

Med afsæt hos rensdyrjægerne og i Deweys er-
faringspædagogik peger jeg på, hvordan det praktiske kan kobles 
med samfundsvisioner. Ansvarlige forslag til bæredygtige løsninger 
opstår ofte i praksis, fordi de, der arbejder med dem, er viklet ind i 
praksis og i kontakt med de værdier, der er vigtige der. Vekselvirk-
ningen mellem teori og praksis kan med fordel vandre fra erhvervs-
uddannelserne og ind i grundskolen. 
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Undervisning, der bygger bro

På en sjællandsk skole fik jeg indblik i et restau-
rant-projekt, som skolen havde tradition for at lave på 6. årgang. På 
baggrund af en flerårig oplevelse af, at mange elever omkring dette 
klassetrin mistede interessen for undervisningen, havde skolen be-
sluttet at udvikle undervisning, der i højere grad tog udgangspunkt 
i praksis. Et af tiltagene var, at 6. årgang hvert år skulle lave re-
staurant. Mellem 75 og 80 elever fik ansvaret for i fællesskab at få 
restauranten åbnet. Gæsterne var elevernes venner og familier, der 
hen over tre aftener kunne spise deres aftensmad i restauranten. 

Lærerne pegede først forskellige former for prak-
sis ud for eleverne ved at slå stillinger op med forskellige kom-
petencekrav. På den måde viste de eleverne, at der var brug for 
mange slags evner og færdigheder, hvis restauranten skulle fun-
gere. Samtidig gav lærerne alle elever en plads i fællesskabet fra 
begyndelsen og viste dem, at der var flere veje til at opnå anerken-
delse. Eleverne erfarede desuden, at viden ikke kan stå alene – den 
er i allerhøjeste grad filtret ind i den praksis, hvor den skal bruges. 

I restaurant-projektet fik alle elever stillinger, der 
matchede deres interesse. Her var kokke, tjenere, regnskabschefer, 
grafikere og markedsføringseksperter – alle skulle arbejde sammen 
om, at få restauranten stablet på benene. Det krævede praktiske 
færdigheder og samtidig færdigheder inden for dansk og matema-
tik. Desuden var det et krav til tjenerne, at de kunne tale engelsk.

Fordi lærerne begyndte med praksis og ventede 
med teorien, så lagde de samtidig spor ud til eleverne, så de selv 
kunne organisere deres læreprocesser. Ifølge læreren, jeg intervie-
wede, hjalp det til, at eleverne tog ansvar, og også til, at de syntes, 
det var sjovt. 

54
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Eleverne begyndte med at danne sig et indtryk af 
helheden og de problemstillinger, der knyttede sig til den. Hvordan 
skulle restauranten se ud? Var der plads nok i lokalet? Kunne de 
skaffe borde og stole? Og så videre.

Herefter begyndte de at opsøge viden om en 
ræk ke af de områder, der havde at gøre med driften af en restau-
rant. Hvilke opskrifter skulle de følge? Skulle de bruge økologiske 
råvarer? Og hvordan var det nu lige med moms? Var det noget, de 
kunne trække fra?

Alle de elever, der deltog i projektet, gjorde sig 
erfaringer med at tage afsæt i praksis og først efterfølgende koble 
teorien på. Samtidig oplevede de, at det omkringliggende samfund 
– et sted uden for skolen – også kunne være udgangspunktet for 
læring og viden. Lærerne oplevede dybt motiverede elever, der gik 
til opgaverne med en helt anden ’energi, end når de skulle lære, 
hvad der stod i en bog. 
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Lad eleverne  
komme til orde

Tid til fornyelse

Arkæologer har fastlagt, at forskellige jægerfolk 
har gået på jagt efter rensdyr i Vestgrønland i cirka 4000 år. Mit 
møde med rensdyrjægerne viste mig en alternativ grundfortælling 
om, hvad uddannelse og undervisning kan være. Jeg opdagede, at 
vores forestillinger om uddannelse hænger sammen med det, vi 
begærer i livet. 

For rensdyrjægerne, der historisk set har overle-
vet i måske den mest barske natur på kloden, er balance i sam-
spillet mellem mennesker og natur det vigtigste. For dem var det 
umuligt at tænke uddannelse uden at tænke samspil med naturen 
som grundpræmis. Jeg oplevede, at rensdyrjægernes praktiske 
per spektiv på livet var forankret  i, hvordan de opnåede mest mulig 
glæde og mindst mulig lidelse under hensyntagen til naturen. 

Ordet skole kommer af græsk ’schole’, som bety-
der fri tid. Begrebet går tilbage til det gamle Grækenland, hvor frie 
mænd, der ikke var bundet af arbejdsopgaver ligesom kvinder og 
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slaver, mødtes på torvet for at tale om det fælles bedste. I sin op-
rindelige betydning handlede begrebet skole altså om en dialogisk 
praksis, hvor man gennem samtale lærte af hinanden i relation til et 
medansvar for samfundets sociale liv. Der var et indhold i ’schole’, 
som rakte ud over arbejdsmarkedets behov og tog udgangspunkt 
i aktuelle erfaringer.

I dag er sagen lidt mere kompleks. På den ene 
side er skolen stadig adskilt fra arbejdslivet. Vi taler ofte om inden 
for og uden for skolen og om før og efter skolen. På den anden side 
er skolen i det moderne samfund for alle og tæt knyttet til arbejds-
markedets og siddende regeringers interesser. 

Rensdyrjægernes blik på børn var farvet af en 
kulturel forståelse af, at børn videreførte en afdød slægtnings ånd. 
De var ikke tomme tavler. De var fyldt med livsmuligheder. Rensdyr-
jægernes pædagogiske opgave var derfor at være nysgerrige på, 
hvad barnet havde med sig, og at give det selvværd og selvtillid, så 
det fik lyst til at bringe sig selv i spil. Accept og imødekommenhed 
over for børns forskellige evner var fremtrædende pædagogiske 
tilgange til at fremme deres virkelyst. 

Skolen er en gammel institution, og på nogle om-
råder er det tid til fornyelse. Undervisningen skal ikke handle om 
at kvalificere børn til at komme et trin op ad en uddannelsesstige. 
Det er klassetænkning fra sidste årtusind. Vi har stadig ulighed og 
brug for at tage hånd om det, men på en måde, hvor det er skolens 
opgave at møde forskellige børn der, hvor de er – ikke børnenes 
opgave at få adgang til skolens fællesskab. 

Jeg foreslår, at skoler og lærere i endnu højere 
grad inviterer virkeligheden og livet ind i skolen for at ændre per-
spektivet på, hvad undervisningen helt grundlæggende skal give 
eleverne. Og jeg foreslår, at politikerne skaber rammer, der gør det 
muligt.
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Undervisningen skal ikke i snæver forstand være 
anvendelsesorienteret i forhold til det arbejdsmarked, der venter 
eleverne. Fællesskabet er ikke et marked, der fungerer på økonomi-
ske betingelser. 

Børn i dag lever i en virkelighed i konstant foran-
dring, og de har nem adgang til meget viden. Det er lærernes op-
gave at forbinde gammelt og nyt og lære eleverne at anvende det, 
de bringer med ind i skolen, på en god måde. Gennem undervisning 
kan lærere vise eleverne, at spørgsmål om, hvem de er, og hvorfor 
de gør, som de gør, har lige så stor værdi som spørgsmål om, hvad 
de lærer. Det handler ikke bare om, hvilken viden der er brug for på 
et job, men også om, hvilken viden der gør mennesker glade, trygge 
og nysgerrige. 

Peg praksis ud

Eksterne læringsmiljøer er vigtige veje til at ska-
be nye rammer for undervisningen og give eleverne nye muligheder 
for at bidrage til undervisningen og blive anerkendt for det, de brin-
ger med sig. Og steder og rum har deres egen værdi, som smitter 
af på både undervisning og elevernes læring. Viden og sted hænger 
sammen. Derfor kan lærere udnytte steder, rum og arkitektur som 
pædagogiske og didaktiske redskaber i praksisrettet undervisning. 
I skolegården kan eleverne gå på opdagelse alene og få en sanse-
mæssig oplevelse af, hvordan rummet og gården opleves, når den 
er tom for elever. De kan skrive om steder, der betyder noget sær-
ligt for dem, eller de kan flytte rundt med bogstaver på en væg og 
opfinde ord og sætninger, der beskriver deres sansninger af stedet. 

Skolen skal ikke smelte sammen med praksis, så-
dan som jægernes boplads gjorde det. Det er vores liv for kom-
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plekst til. Vi har som samfund brug for, at børn og unge bliver viden-
de om mange flere forhold end dengang, der var mennesker, der 
levede hele deres liv som jægere og samlere. Men alle, der kommer 
på en skole, skal kunne mærke, at skolens rum er del af den aktuel-
le virkelighed og peger ud i den fremtid, der venter eleverne. 

Der er brug for tidssvarende værksteder og la-
boratorier, der kan skabe rammer for undervisning til praksis. Der 
er brug for uderum, pauserum og samtalerum. For blot at nævne 
nogle.

Børn opholder sig mange timer dagligt i skolen, 
men den institutionalisering af børnelivet, der kendetegner udviklin-
gen i det 20. århundrede må ikke føre til, at børn mister forståelsen 
for, at deres handlinger påvirker verden omkring dem. Både den 
naturlige og den menneskelige. Et modtræk til dette kan være at 
bruge bæredygtige elementer og kunstnerisk udfoldelse i undervis-
ningen og samtidig skabe rum, der i højere grad end et traditionelt 
klasseværelse giver anledning til praksisrettede udfoldelser. 

På nogle erhvervsskoler har eleverne adgang til 
værksteder i fritiden, og mange af de elever, jeg i tidens løb har 
interviewet – kommende urmagere, landbrugselever og elever på 
smedelinjer – har fortalt mig om projekter, de har gang i efter sko-
letid. De skaber deres egen vekselvirkning mellem skole og virkelig-
hed ved at arbejde videre efter skoletid. Det samme har jeg oplevet 
i grundskolen, hvor lærere har fortalt, at det kan være svært at få 
elever, der arbejder med en konkret og overskuelig opgave i hånd-
værk og design, til at holde pause. Her er der brug for, at det ikke 
er klokken og skemaet, der styrer tiden.

Det er oplagt for skolerne at samarbejde med er-
hvervsskoler, som har velegnede fysiske rammer og arbejder med 
en mere praksisrettet didaktik. På nogle skoler planlægger og un-
derviser lærere på erhvervsuddannelser og grundskoler sammen, 
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så de på den måde kan inspirere hinanden og udvikle deres praksis 
sammen. 

Samtidig er der meget virkelighed lige uden for 
skolens mure. Og der masser af gode eksempler på, at undervis-
ningen kobles med den. Det er meningsfuldt for elever, hvis de 
med tanke på fællesskabet skal male billeder eller spille musik på 
det lokale ældrecenter, eller hvis de skal reparere brugte cykler, 
som efterfølgende kan bruges til, at klassen kan komme på tur. 
Praksisrettede opgaver som disse kræver både fantasi, forståelse 
for andre og medansvar – alt sammen elementer, som vi kender fra 
folkeskolens formålsparagraf.

Skolen som knudepunkt

Det er en vigtig opgave at udvikle børns forhold 
til og forståelse for naturen som afsæt for læreprocesser, hvor 
de erfarer, at deres viden og færdigheder kan bruges til at løfte 
både sociale og miljømæssige problemer. Derfor har jeg brugt de 
små jægere som eksempel. De lærer at gå på jagt, men jagten er 
så meget mere end bare at nedlægge et dyr. Det er en livsform og 
dermed en social proces, der er tæt knyttet til et samspil med dyr 
og natur. Erkendelsen af sammenhængen mellem dyrenes ve og 
vel og menneskers velfærd indskriver et etisk kodeks i små jæge-
res skjulte læreprocesser. De lærer at tage hensyn og føle ansvar. 
For rensdyrjægerne var viden, ligesom hos John Dewey, forankret 
i praktiske handlinger, der igen var forankret i dybe erfaringer af 
fællesskab.

I et samfund, hvor vi i vid udstrækning har delt 
fællesskaber og sammenhænge op i mindre dele, står vi nu over 
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for en udfordring med at få flere forhold og forskellige niveauer til 
igen at spille sammen. 

Jeg mener, det er tid til at gøre op med den indi-
vidualisering, der præger vores samfund. Og skolen er vigtig, fordi 
den er et fællesskabende sted, der kan engagere sig praktisk og 
praksisrettet i omverdenen og blive et knudepunkt for nye, sam len-
de fortællinger. Det er en meningsfuld opgave for skolen at sæt-
te parentes om arbejdsmarkedsorienteringen og genoverveje sit 
anliggende med eleverne i et samfundsperspektiv. Og det forud-
sætter, at lærere taler med hinanden og eleverne om formålet med 
deres undervisning i et bæredygtighedsperspektiv. 

Når lærerne i undervisningen inviterer virkelighe-
den ind og skaber plads til anerkendelse af flere elevkompetencer, 
får eleverne samtidig  et ansvar for helheden – for fællesskabet og 
for kloden, eller hvordan man nu vil italesætte det. 

Vi er lidt sprogligt handicappede i forhold til at 
tale om fællesskab mellem mennesker og natur, fordi vi er rundet af 
en kultur, der trækker grænser mellem mennesker og natur og har 
set det som sin opgave at gøre skellet så stort som muligt. Det kan 
let komme til at lyde som en naiv og lidt romantisk utopi. I Grønland 
var det omvendt en helt konkret virkelighed. Men for mig at se 
handler dannelse i undervisningen i dag også om klodens rundhed 
og om at fremme elevernes praktiske samfundsansvar. 

Formålsparagraffen genbesøgt

Læser vi formålsparagraffen ud fra et omverdens-
perspektiv, så er naturen og kloden ikke så fjernt fra skolen, som 
man umiddelbart kunne tro. Og formuleringerne om, at undervisnin-
gen skal give eleverne lyst til at lære, give dem forståelse for andre 
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lande og kulturer og bidrage til deres forståelse for menneskets 
samspil med naturen, rimer for mig at se også på FN’s verdensmål 
og fokus på bæredygtig udvikling. 

I den antropologiske forskning taler vi om, at vi 
længe har levet i en antropocæn tid, hvor vi mennesker har haft 
herredømmet over naturen. Eller i hvert fald har troet, at vi har 
haft det. Det kommer for eksempel til udtryk i industrialiseringens 
blik på naturen som ressource og en forestilling om, at kultur kan 
kontrollere natur. Men i dag er kloden i krise.

Flygtningestrømme, overbefolkning og klimakata-
strofer er vidt forskellige eksempler på, at der er brug for nye til-
gange. En krise er en tilstand, ikke et problem på samme måde 
som en bil, der ikke vil starte. En krise kan ikke fikses med kendte 
problemløsningsmetoder. Der er brug for, at vi forholder os ander-
ledes, end vi plejer. Også i skolen. Og her kan vi tage afsæt i de 
dannelsesperspektiver, der allerede ligger i formålsparagraffen.

Skolen skal ”udvikle arbejdsmetoder og skabe 
ram   mer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 
for at tage stilling og handle”. Det er vigtigt, hvis vi vil finde nye 
løsninger på, hvordan vi bringer kloden – og hermed også menne-
skeheden – ud af krisen. Her har vi alle et ansvar. Og det ansvar kan 
børn blandt andet lære i skolen. 

Folkeskolens formålsparagraf indeholder idealer 
for menneskelivet og et demokratisk fællesskab. Den sætter ord 
på drømme og ønsker for det liv og det samfund, som eleverne i 
fremtiden vil skabe med afsæt i den skolegang, der har forberedt 
og rustet dem til det. 

 En levende og mangfoldig skole kræver, at poli-
tikere og skoler giver lærerne de bedste betingelser for at arbejde 
med relationer, stof, forestillingsevne, omgivelser og elevdeltagel-
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se. Det er afgørende, at eleverne oplever skolen som et menings-
fuldt sted, der har betydning både for dem selv, for fællesskabet 
og for omverdenen. 

Som samfund må vi undgå at stille så store krav 
om tilpasning til børnene, at det går fra ”belæring til beskæring”, 
sådan som digteren Benny Andersen skriver om det i digtet ”Lære-
digt (for lærere og andre voksne)”, hvor han reflekterer over sam-
menhængen mellem undervisning og børns udvikling. ”Belæring 
bliver nemt til beskæring. Giv næring til børnenes nysgerrighed. 
Det er for lidt at de ved, hvad du ved. […] Omhu for et sind i vækst 
gælder mer end dagens tekst”, skriver Andersen i digtet og peger 
med de ord på, at børn er vilde vækster, der ikke skal formes i de 
voksnes billede, men tværtimod have lov til at vokse vildt. 
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Suna anbefaler 
 

Mesterlære. En livsfortælling af Peter Bastian 

Det gode skoleliv af Clarissa Corneliussen med flere

Art of Experience af John Dewey

Om opmærksomhedens psykologi og pædagogik  
af Mogens Hansen

Next step. Min vej – mit valg udgivet af Danske Skoleelever

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling: 
 https://www.verdensmaalene.dk/ 
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