
ERFARINGSLARING 

I artikkelen Hverdagslrering i Ledelse nr 
6/7 1984 gjenga jeg noen ordsprak om 
lrering. Da redaksjonen har sakset bort 
halvparten av dem, deriblant samtlige 
som ga uttrykk for en negativ holdning 
til lrering av erfaring, vil jeg gjenta 
ihvertfall disse siste her. 
-Erfaringen er de dummes lreremes
ter(Livius) 
-Erfaringens skole er dyr, men taper vil 
ikke lrere i noen annen (Benjamin 
Franklin) 
-Fra erfaringen kan vi ikke utlede all
menngyldig kunnskap (Thomas 
Hobbes) 

Ulsrevet fra sin opprinnelige sam
menheng vil ordsprak kunne formidle 
mange og motstridende meninger - og 
man vil alltid kunne finne noen som 
passer ens egne formal. 

Fra de 28 ordtakene jeg har samlet, 
kan <let utledes noen generelle prin
sipper: 

Handling blir satt som <let h0yeste i 
lreringsprosessen - en oppfatning vi 
finner igjen bade hos de gamle kinesere, 
hos den klassiske utdanningsfilosofen 
John Dewey, og i var tids sosialpedago
gikk. Av <let folger at erfaringen far en 
viktig plass i lreringsprosessen. Selv om 
erfaringen blir latterliggjort av noen -
«en skole for taper» - sa blir den likevel 
alltid fremstilt som en lrerer. Erfaring 
kan man h0ste bade i og utenfor en for
mell pedagogisk situasjon. I tract med 
<let gamle kinesiske ordtaket om at man 
lrerer ved a sta i sin eksistens, er <let i dag 
en populrer pedagogisk beskjeftigelse a 
organisere lederopplreringssituasj oner 
som konfronterer deltakerne med deres 
eksistensielle vir kelighet. 

At bade livet selv og pedagogisk tilret
telagte erfaringer er en kilde til bade 
klokskap og etterpaklokskap, lar seg 
vanskelig benekte. Men om denne lre
ring er en lrering som nar ut over den 
konkrete situasjonen den har sitt opp-
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hav i - om den altsa kan anvendes pa 
lignende situasjoner eller overfores pa 
nye oppgaver - blir et sp0rsmal om den 
enkeltes evne til a trekke ut de prinsi
pielle sider ved erfaringen. Hvis man 
ikke evner <let, blir lreringen lett en etter
paklokskap eller en bortforklaring -
«en skole for taper». Egne erfaringer er 
darlig egnet som utgangspunkt nar <let 
gjelder a s0ke lovmessigheter eller livs
prinsipper. Erfaringslreringen blir lett 
en visdom for den enkelte - ikke for 
samfunnet. For a vinne mer allmenngyl
dig kunnskap ma andre metoder brukes 
- metoder som kjennetegnes av syste
matikk og planlagt datainnsamling -
metoder vi forbinder med forskning og 
vitenskap. Men i sin opprinnelse er ogsa 
all vitenskapelig lrering en erfaringslrer
ing, der <let avgj0rende kanskje ikke er 
hvilke erfaringer som gj0res, men hva 
som gjeres med dem. Det er hva vi gjer 
med vare erfaringer som teller, ikke erfa
ringene i seg selv. Teksten pa en tygge
gummipakke eller synet av et fallende 
eple kan vrere utgangspunktet for 10s
ningen av et problem for den som har 
evnen til a gj0re noe ut av sine observa
sjoner. Men de fleste mennesker makter 
ikke a bruke sine erfaringer pa noen spe
siell kreativ mate. De fleste av oss er til
fredse nar vi kan nyttiggj0re oss vare 

daglige erfaringer til a navigere sa noen
lunde trygt gjennom vart eget liv. 

Mange vil vrere enig i <let norske ord
spraket om at lrerdom er lett a brere. Lett 
a brere er ogsa erfaringslreringen. A er
verve seg den er derimot slitsomt, og <let 
finnes neppe noen snarveier. Jeg blir i 
den forbindelse minnet om historien om 
den hermelinskledde kongen som ut fra 
sin slottsbalkong henvender seg til sine 
mange fattige og uopplyste undersatter. 
Herolden roper ut hans budskap: «Mine 
radgivere har informert meg om at pro
blemene i vart land skriver seg fra at be
folkningen har for darlig utdannelse. 
For a avhjelpe dette har jeg fattet fol
gende vedtak: Jeg gir herved hver og en 
av dere den akademiske graden dr 
philos.» 

Pedagogiske mirakell0sninger og ut
danningsmessige snarveier finnes ikke i 
virkelighetens verden, selv om nok bade 
enkeltpersoner og organisasjoner far til
bud av slik karakter. Dette er ikke maten 
man 10ser sitt opplreringsproblem pa. 
Lrering skapes gjennom hardt, vedvar
ende og intelligent arbeid, og erfarings
lreringen er ikke noe unntak i sa mate. 
Hvis ikke blir den lett en «skole for 
tapern. 
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