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Innledning 

Som en som lenge har hatt tilknytning til steinerbarnehager har jeg, først som mor og senere 

som kollega, satt pris på det som gjøres i våre barnehager. Frilek, ring, kunstneriske 

aktiviteter, måltidets forhøyede status, eventyr og rytmer knyttet til dagen og året er viktige 

elementer som beriker barnas liv og støtter dem i deres utvikling.  Men for meg er det mest 

essensielle i barnets barnehagedag hvorvidt empati råder i alle menneskemøter. Om vi skulle 

file vekk alt det kontekstuelle rundt det som gjøres i løpet av en dag sitter vi igjen med en 

barnehagedag som kun er en lang serie av menneskemøter. Jeg mener derfor at vi som 

arbeider i barnehager må bære de nødvendige etiske holdninger av respekt, likeverd, 

kjærlighet og empati.   

Jeg har lenge visst at jeg skulle skrive om viktigheten av etiske holdninger når 

bacheloroppgaven stod for tur. Kjærlighet til barnet og omverdenen er utrolig viktig for meg i 

mitt arbeid i barnehagen. Jeg mener også, på lik linje med mange andre verden rundt, at 

medfølelse er nøkkelbegrepet til et meningsfullt liv. På høsten skulle vi avgangsstudenter 

formulere titler til oppgavene våre. Hvordan kunne jeg spissformulere det som er så utrolig 

viktig å dyrke i barnehagen?  Det er ikke den varme følelsen av kjærlighet som kommer uten 

anstrengelse som har betydning i vårt arbeid, og i verden generelt. Nei, så lett er det ikke. Det 

er faktisk et arbeid. Og noen ganger er det et strevsomt arbeid.  Det er hjertets arbeid, 

hjertearbeid.  

For Rudolf Steiner er forbilde og etterligning den primære måten barna tar til seg 

læring og utvikler seg i deres første syv leveår. Forbilde og etterligning er en pedagogisk 

didaktikk hvor forståelse for barnets læring ligger i dets etterligning av omgivelsene.  

Forbildet er da omsorgspersonen og dens væremåte. «Når barnet gis muligheten til å 

efterligne sunne forbilder i en kjærlig atmosfære, er det i sitt rette element» (Steiner, 2006, s. 

23). Det er derfor naturlig at våre holdninger er svært betydningsfulle for barnets egen 

oppdragelse. Denne første syvårsperioden er også knyttet tett til viljens utvikling og kroppen.  

Steinerpedagogikken har en inndeling i tre perioder på syv år. Overgangen fra den ene til den 

andre skjer ved de to store fysiologiske omdreiningene, tannskifte ved syvårs alder og 

puberteten ved fjortenårs alder (Steiner 1996, 2008, 2011b). Menneskets vilje er synlig i 

handling, i det kroppslige. Ifølge Steiner er viljen menneskets grunnimpuls for livet (1971, s. 

72).  I barnehagen er dagene fylt med mange gjøremål og vi som voksne er gjørende i vårt 
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arbeid sammen med barna.  Hjertearbeid er et gjørende arbeid med vilje, følelse og tanker, 

kropp, ånd og sjel. 

I flere av Steiners foredrag leser vi begrepene «sympati» og «antipati».  Som 

steinerpedagoger skal vi unngå sympatiske eller antipatiske følelser da slike følelser vil 

hemme oss i en ærlig betraktning av andre (Steiner, 1999a, s. 20). Det er uhyre viktig at vi har 

evne til ærlige betraktninger av barnet da hele steinerpedagogikken er bygget på det å kunne 

møte hvert enkelt barn der hvor det befinner seg i sin utvikling. Selv om disse to begrepene er 

vesentlig brukt av Steiner, er ordet «empati» så godt som usynlig i Steiners verk. Det kan 

hende dette er fordi ordet empati var lite brukt på Steiners tid. Han har likevel, ved bruk av 

andre nærslektede begreper, gjort det klart og innlysende at de riktige etiske holdninger for 

mennesker i den tidsepoken vi nå befinner oss, stammer fra et empatisk hjerte, at hjertearbeid 

er essensielt for menneskehetens utvikling. «… det vi gjør for andre, er en gevinst for hele 

menneskeheten … Derfor må vi oppfatte «medfølelse med andre mennesker» i sin inderligste 

betydning» (Steiner, 1999c, s. 179). Med denne bacheloroppgaven ønsker jeg å sette lys på 

empati i en steinerpedagogisk sammenheng. 

Problemstilling 

Hjertearbeid; Empati i steinerbarnehagen; Hvorfor og hvordan?  

Avgrensning 

Det har florert med mindfulness i hverdagen de siste årene og flere av de bøkene jeg bruker i 

denne oppgaven har også øvelser knyttet til oppmerksomt nærvær for både voksne og barn. 

Jeg har valgt å la være å inkludere slike øvelser da det jeg ønsker med denne oppgaven er å 

heve bevisstheten for empati og dens kraft som er iboende i oss mennesker. Jeg mener også at 

sant hjertearbeid kun vil fremkomme når vi får en bedre forståelse av hvorfor det er så viktig.  

Denne viktigheten tar jeg opp i kapittel tre.  En annen grunn til at jeg unnlater slike øvelser er 

at forbilde og etterligning, den steinerpedagogiske metodikken som benyttes i barnehage, gir 

en frodig grobunn til barnets utvikling av empati. 

Jeg har valgt å konsentrere meg om Rudolf Steiners pedagogiske impuls i henhold til 

forbilde og etterlignings viktighet i barnas første syv år, selv om andre steinerpedagogiske 

grunntanker for eksempel vilje, følelse og tanke lett kunne tas med i en diskusjon om empati. 

Jeg skal heller ikke utdype Steiners menneskesyn mer enn det som er nødvendig for å kunne 
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se på Steiners arbeid om karma og empatiske holdninger. Det er dessverre ikke nok plass i en 

oppgave av dette omfanget til å kunne belyse antroposofi i et videre perspektiv. Det var også 

nødvending med avgrensning i forhold til hvor mange etiske holdninger jeg kunne få plass til 

i oppgaven i kapitlet «Hvorfor er empati viktig?».    

Oppgaven tar for seg hva empati er, hvorfor det er viktig og hvordan voksne kan bidra 

i barnets utvikling av empati. I og med at det er barnets utvikling av empati som oppgaven 

berører har jeg valgt å la være å inkludere hvordan voksne selv kan utvikle empati i forhold til 

barn. Dette er et spennende tema men plassen tilsier at begrensninger må til.   

Oppgavens oppbygning  

Oppgaven har tre teoretiske kapitler; «Hva menes med begrepet empati?», «Hvorfor er empati 

viktig?» og «Hvordan bistå barnets utvikling av empati?». Jeg har valgt å skrive et eget 

drøftingskapittel. Ved bruk av hverdagsfortellinger fra en steinerbarnehage skal jeg vise til og 

drøfte det hjertearbeidet som gjøres i barnehagen. Til sist skal jeg flette oppgaven sammen i 

det konkluderende kapittelet.  Innledningsvis skal jeg nå skissere oppgavens fremdrift og gi et 

kortfattet overblikk av hovedkildene jeg har brukt. 

Teoretiske kapitler og litteratur 

I det første teoretiske kapittelet skal jeg definere hvordan jeg bruker begrepet empati i denne 

oppgaven. Empati er et ord som de fleste kan definere men som er veldig subjektivt brukt.  

Her vil jeg bruke blant annet Nancy Eisenberg og Janet Strayers viktige verk innenfor empati-

sentrert forskning, Empathy and its development. Jeg skal også belyse empati i en historisk 

kontekst ved hjelp av Lauren Wispés artikkel i Empathy and its development. Et overblikk av 

nyere vitenskapelige studier om empati, inkludert nevrologisk forskning, finner plass i dette 

underkapittelet.  Jeg mener også at en kortfattet oversikt over utvikling av empati fra fødselen 

av burde få plass i denne oppgaven.  Her bruker jeg igjen Empathy and its development. 

Viktigheten av empati er fokus i mitt andre teoretiske kapittel. Jeg skal diskutere 

empati i et spekter av forskjellige etiske holdninger og under betraktning av flere 

menneskesyn. Filosof og teolog K. E. Løgstrups, The Ethical Demand, Den etiske fordring på 

norsk har hatt stor betydning for hvordan man tenker angående våre forpliktelser til andre her 

i Norden. I dette kapittelet ønsker jeg også å bruke arbeidet til Matthieu Ricard.  Han er en 

franskfødt munk innenfor Tibetansk Buddhisme som har en doktorgrad innenfor 
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molekylærgenetikk. Han har H.H.Dalai Lama som sin hovedlærer og har skrevet flere bøker, 

blant annet Altruism, som jeg bruker her. Rudolf Steiners arbeid, særlig hans Hvordan kan vår 

tids sjelelige nød overvinnes? og Livsspørsmål i lys av reinkarnasjon og karma, får vesentlig 

plass i dette kapittelet.  Her skal jeg beskrive empati utfra dets betydning innenfor Steiners 

antroposofiske bruk av begrepene karma, reinkarnasjon, antipati og sympati.  

I mitt tredje kapittel skal jeg se konkret på hvordan vi kan bistå barnets utvikling av 

empati. Voksne forbilder som omgås barn har stor innflytelse på barnets utvikling av empati. 

Både Rudolf Steiner og Margareta Öhman har skrevet mye om denne pedagogiske 

grunnpilaren. Anerkjennelse og kjærlighet er også av betydning i vårt arbeid med barn. 

Öhmans Empati gjennom lek og språk, Emilie Klinges Empati hos voksne i møte med barn 

med spesielle behov og Teresa K. Aslanians Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen 

er alle verdifulle i mitt arbeid. Det siste jeg velger å ta opp i «Hvordan bistå barnets utvikling 

av empati» er viktigheten om kunne å forstå kroppens gjenspeiling av empatiens utvikling. 

Thomas Mosers artikkel «Den sosiale kroppen» og Dag Øystein Nomes «Kroppen som 

dannelsesarena» belyser dette.  

Hjertearbeid; praksisfortellinger, drøfting og konklusjon 

I de underkapitler som faller under «Hjertearbeid»-kapittelet skal jeg bruke 

hverdagsfortellinger og erfaringer fra mitt barnehageliv til å belyse empati i barnehagens 

menneskemøter.  Hverdagsfortellinger, et begrep fra Margareta Öhman, er småfortellinger om 

menneskelig samspill som stammer fra hverdagslige møter (2007, s. 103). Menneskemøter i 

barnehagen belyser godt de empatiske holdninger og handlinger som finnes. Jeg skal drøfte 

mine erfaringer ved bruk av de teorier jeg har lagt fram i de første tre kapitler. Avslutningsvis 

skal jeg konkludere oppgaven.  Hjertearbeid, hvorfor og hvordan? 
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Hva menes med begrepet empati? 

I dette kapitlet skal jeg definere empatibegrepet i oppgavens kontekst. En felles forståelse av 

hvordan begrepet blir brukt i denne oppgaven er relevant, da øynene som ser er svært 

subjektive. Videre skal jeg sette begrepet i en historisk kontekst. Dette er viktig særlig i 

forhold til Rudolf Steiners arbeid da empatibegrepet er relativt ungt når det sammenlignes 

med andre etiske begreper. I dette underkapitlet skal jeg også utdype de kognitive og 

følelsesmessige betingelser som er nødvendig for empati og se på nyere forskning rundt 

empati.  Jeg skal avslutte dette kapitlet med et overblikk over empatiens utvikling med 

hovedsakelig vekt på utvikling av empati i barndommen.  

Definisjon av empati i oppgavens kontekst 

Nancy Eisenberg og Janet Strayer er to velkjente psykologer som redigerte den fundamentale 

antologien Empathy and Its Development i 1987.  De skriver at empati er evne til å erfare en 

emosjonell tilstand der en «føler med» en annen (1987, s. 5). Nordens kjente psykolog og 

familieterapeut, Margareta Öhman bruker i sin definisjon ordets etymologiske betydning som 

stammer direkte fra greske empatheia, der em betyr «med» og patheia betyr «å føle» eller 

medfølelse (1996, s. 31). I denne oppgaven defineres empati ut fra arbeidet til Eisenberg, 

Strayer og Öhman. Evnen til å føle med noen på et emosjonsmessige plan er 

grunndefinisjonen på empatibegrepet. Selv om dette kan virke litt forenklet er det mange 

komplekse sosiale, kognitive og følelsesmessige prosesser som utgjør vår evne til empati. 

Begrepet har også gjort store sprang i sitt faglige bruk fra sitt utgangspunkt i tyske studier i 

kunstestetikk ved slutten av 1800 tallet til dets forhøyede status i sosial og 

utviklingspsykologi i moderne tid.  

Empatisentrert forskning i et kortfattet tidsperspektiv 

Robert Vischer (1847-1933), en kunsthistoriker, har fått æren for å introdusere det tyske 

begrepet Einflühlung i 1873 (Wispé, 1987, s. 18). Einflühlung ble brukt som et begrep 

innenfor estetiske studier for å beskrive følelsen av å anerkjenne seg selv i et objekt, eller at 

en indre emosjonell bevegelse oppstår på grunn av sanseopplevelse relatert til et objekt. Ved 

slutten av 1800 tallet var Einflühlung stadig brukt i faglige diskusjoner om estetikk. Den 

engelske forfatteren Violet Page brukte det engelske ordet sympathy i et foredrag i 1895 da 

hun ønsket å ta Einflühlung konseptet i bruk (Wispé, 1987, s. 18). Med sympathy kunne man 
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gjenspeile de konkrete opplevelser som oppstår når en følelsesmessig går inn i et objekt. Page 

mente også at i en slik emosjonell opplevelse var det ikke kun et følelsesmessig engasjement 

mellom den som opplever og objektet, men at det også kunne oppstå kroppslig opplevelse og 

trang til fysisk gjenspeiling (Wellek referert i Wispé, 1987, s. 18).  

Den tyske filosof og psykolog Theodor Lipps (1851-1914) var på flere måter den som 

dannet broen mellom bruk av Einflühlung fra estetiske studier til psykologi.  For ham lå 

kvaliteten av opplevelsen i hvorvidt observatøren gikk inn i objektet følelsesmessig og ikke 

kun hvordan observatøren tenkte rundt det (Wispé, 1987, s. 20). Lipps arbeid har vært viktig 

for flere filosofer og psykologer som kom etter ham. Først i 1909 blir Einflühlung oversatt til 

empati (empathy) via ordets gresk etymologiske opprinnelse, empatheia, av den engelske 

psykologen Edward B. Titchener (1867-1927). Titchener skriver at empati er menneskers 

iboende evne til å føle oss inne i det vi erfarer eller forestiller oss (Wispé, 1987, s. 22).   

Nyere empatiforskning 

Fra tidlig på 1900 tallet har det nærmest blitt eksponentiell bruk av empati og lignende begrep 

innenfor psykiatrisk terapi, sosial- og utviklingspsykologi og nevrovitenskap. Empati er 

fortsatt veldig aktuelt. Det er både et emosjonelt og et kognitivt aspekt til empati. I Altruism 

fremhever Matthieu Ricard at empati oftest er både en følelsesmessig oppfatning og en 

kognitiv forestilling om en situasjon (2015, s. 39). De følelsesmessige oppfatninger skjer 

gjennom sansene. Emosjoner kan være synlige i ansiktsuttrykkene og i kroppsspråket eller de 

kan høres i stemmens kvalitet. De kognitive forestillingene oppstår i tankene rundt 

situasjonen. Våre erindringer, livshistorier og mentale bilder farger våre empatiske evner. 

Derfor, presiserer Ricard, kan en bli følelsesmessig berørt av de sanseinntrykkene man får i en 

gitt situasjon, men på grunn av de kognitive forestillinger som oppstår, blir eget ubehag og 

ønsket om å unngå lidelse så sterkt at empatiske handlinger uteblir (2015, s. 40). 

 Ved bruk av nevrolog Tania Singer og filosof Frédérique de Vignemonts artikkel, 

«The empathic brain: how, when and why?» viser Ricard til tre forskjellige kategorier av 

respons i forhold til de følelsesmessige oppfatninger som skjer i en situasjon (2015, s. 51-54). 

Disse er emosjonell smitte (emotional contagion), empati (empathy), og medfølelse 

(compassion).  Emosjonell smitte er når en ikke klarer å avgrense sine egne følelser fra de 

som kommer fra en annen. Om vedkommende gjør noe i denne situasjonen for å lindre, er det 

oftest av hensyn til sitt eget ubehag. Empati, ifølge Singer og de Vignemont, er opplevelse av 
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lignende emosjoner som den andre, fordi en kan se eller tenke seg hvordan den andre har det, 

og samtidig har en klar forståelse for at det er situasjonen til den andre som ligger til grunn for 

ens egen emosjonelle tilstand. En føler for noen og deres situasjon, men empati betyr, for 

Singer og de Vignemont, ikke at vedkommende er beveget nok til å gjøre noe for den andre. 

Kun når medfølelse er den følelsesmessige responsen blir vedkommende motivert til handling 

for den andre ut fra uselviske grunner (Ricard, 2015, s. 53). I følge Singer og de Vignemont, 

er det ikke nødvendig for at lignende emosjoner oppstår når medfølelse er responsen, men det 

er nødvendig at en blir følelsesmessig berørt gjennom den sanselige opplevelsen av 

situasjonen og ens kognitive oppfatning (Singer og de Vignemont referert i Ricard, 2015, s. 

53). Ekte medfølelse er andresentrert.  

Empati og nevrovitenskap 

Tania Singer er ikke den eneste nevrologen som undersøker empati for tiden. Nyere 

nevrovitenskapelig forskning klarer faktisk å avbilde responsmønster for å kunne se hvordan 

hjernen agerer i forhold til forskjellige situasjoner. Forskning viser at like områder i hjernen 

er i aktivitet hos den som observerer og hos den som faktisk opplever noe, for eksempel 

smerte, sorg eller glede (Rankin et al. referert i Watson og Greenberg, 2009, s. 126). Denne 

speilingen av aktivitet i hjernen er utgjort av nevroner som sender og tar imot impulser, derfor 

har disse fått navnet speilnevroner. Oppdagelsen av speilnevroner har gjort det mulig å 

konkretisere gjennom nevrologisk forskning hvorfor mennesker opplever andres følelser.  I 

tillegg viser speilnevroner at mennesker har en iboende trang til å imitere. Men forskning 

viser også til at denne evnen, i likhet med hvor godt utviklede speilnevroner mennesker har, 

er ulikt blant oss (Watson og Greenberg, 2009, s. 126).  

Empatiens utvikling hos mennesker 

Den høyt respekterte professoren i utviklingspsykologi ved University of California Davis, 

Ross A. Thompson, skriver i sin artikkel, «Empathy and emotional understanding», at 

utvikling av barnets empati i de første leveår kan belyses gjennom bruk av tre kronologiske 

teoretiske perspektiver (1987, s. 120). Det første perspektivet ser på mor og barns tilknytning 

fra fødselen av. Barnets emosjonelle avhengighet av sin mor og hvordan det sanser morens 

sinnsstemning er en tidlig forløper til empati. Det merkverdige med dette er at forskning viser 

at spebarnets sansing av mors sinnsstemning ikke skjer kun gjennom morens ansiktsuttrykk 

og tonen i hennes stemme, men det skjer også i det fysiske. Hvordan moren håndterer barnet, 
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kropp mot kropp er sansbart og vil overføre mors sinnsstemning til barnet (Thompson, 1987, 

s. 121). Mark A. Barnett, psykologiforsker ved University of Kansas, skriver også at 

kvaliteten av barnets tidlige tilknytning til sine primæromsorgsgivere i stor grad utgjør barnets 

evne til empatisk utvikling (1987, s. 150). Videre henviser Barnett til en større studie av 

Everett Waters, Judith Wippman and L. Alan Sroufe som bekreftet at barn som hadde trygg 

og tillitsfull tilknytning til sine mødre i en alder av femten måneder, ved tre og et halvt års 

alder ble vurdert som mer empatiske overfor sine lekekamerater enn de femten måneder 

gamle barna som hadde mer usikker tilknytning til sine mødre (Referert av Barnett, 1987, s. 

150).  

 Som nyfødt differensierer ikke barnet seg selv fra andre.  Omsorgsgiveren er en 

ekstensjon av barnet. Sosial og kognitiv utvikling støtter gradvis opp under barnets forståelse 

av seg selv og den andre. Thompsons andre perspektiv innebærer at barnet har kognitive 

evner til å skille andres følelser fra sin egne og til og med har begynt å utvikle evnen til å sette 

seg inne i andres situasjoner (Thompson, 1987, s. 121). Slik sosial og kognitiv utvikling ser ut 

til å skje i barnets tredje leveår. Dette er utrolig spennende mener Thompson, for det 

innebærer at perspektivtaking, selv om det bare er i sin første utfoldelse, er tilstede hos svært 

små barn (1987, s. 121). En studie, utgitt av Martin L. Hoffman, psykologiprofessor ved New 

York University, viser til at yngre barn, av foreldre som pleier å resonere med barna sine om 

en konflikt oppstår, har større evner til å sette seg i den andres situasjon (Referert av Barnett, 

1987, s. 153). Det vil si at, om en treåring lugger et annet barn, vil omsorgspersonen til barnet 

som lugget viser til og snakke om smerten og reaksjonen til barnet som ble lugget fremfor å 

straffe eller gi barnet skjenn. Hoffmans studie bekrefter at et barn som blir hjulpet til å se og 

forstå hvordan den andre har det blir mer empatisk, enn et barn som opplever maktdisiplin 

(Referert av Barnett, 1987, s. 153). 

 Thompsons tredje perspektiv er dannet fra teorier om sosioemosjonell utvikling. 

Barnets evne til å kunne lese sinnsstemninger, signaler og emosjoner utgjør viktige faktorer i 

hvordan det organiserer miljøet sitt (Thompson, 1987, s. 122). Hvordan barnet observerer, 

bearbeider og forstår sosioemosjonelle uttrykk fra dem rundt seg hjelper barnet til å kartlegge 

diverse situasjoner og betydningen av slike situasjoner. Dette, ifølge Thompson, betyr at 

barnet evner å respondere på en ikke egosentrert måte til de sosioemosjonelle signaler det 

oppfatter (1987, s. 122). Thompson viser til en forskningsstudie av psykologene E. Mark 

Cummings, Carolyn Zahn-Waxler og Marian Radke-Yarrow hvor småbarns reaksjonsmønster 
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da de var vitner til både aggresjonsladete situasjoner og situasjoner med kjærlige overtoner 

ble kartlagt. Der hvor barnet var vitne til en kjærlig handling, utførte barnet selv en kjærlig 

handling, men der hvor barnet var vitne til en aggresjonsladet handling utførte barnet en 

aggresjonshandling.  Det resultatet som overrasket forskerne mest var at barnets 

aggresjonshandling ikke var ren imitasjon av det som de var vitne til (Thompson, 1987, s. 

132-33). Om barnet var vitne til en høylytt diskusjon, ble deres reaksjon som oftest enten 

fysisk straff ved at barnet slo til en forelder eller at barnet skjente på en forelder. Thompson 

mener at slike studier belyser barnets evne til å lese ulike situasjoner og respondere empatisk i 

henhold til sine oppfatninger (1987, s. 133) 
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Hvorfor empati er viktig? 

I det forrige kapitlet gjorde jeg rede for definisjonen av empati. Jeg viste til empatisentrert 

forskning- særlig nyere forskning, og jeg la frem teorier om hvordan empati utvikles hos 

mennesker. Kapittelet hadde som formål å konkretisere empatibegrepet. I dette kapittelet skal 

jeg belyse hvorfor empati er viktig. Det virker nesten banalt å si at empati er viktig. Derfor 

ønsker jeg med dette kapittelet å undersøke etiske grunnlag for empatiske holdninger. Dette 

gjør jeg fra tre forskjellige vinkler. Jeg mener at blant disse tre, og selvfølgelig også i andre 

etiske holdninger og menneskesyn verden rundt, finnes det en felles forståelse for at empati er 

viktig i menneskemøter. Jeg skal undersøke altruisme. Altruisme er en etisk holdning hvor 

man, kort fortalt, alltid setter den andre foran seg selv. Dette gjør jeg ved bruk av Matthieu 

Ricards Altruism. Jeg skal også se på empati fra en antroposofisk vinkel. Hva finnes i Steiners 

verk som vil belyse viktigheten av empati? Men først vil jeg se på K.E. Løgstrups, Den etiske 

fordring. 

Løgstrups Den etiske fordring  

Knud Ejler (K. E.) Løgstrup var en dansk filosof og teolog. Han ble født i 1905 og døde i 

1981. Hans tidlige akademiske liv førte ham til Tyskland. I 1936, tilbake i Danmark, ble han 

prest på øya Fyn. Det var ikke før hans ansettelse ved Aarhus Universitet som professor i 

etikk og religionsfilosofi i 1943, at Løgstrup fikk en stor innflytelse i det danske filosofiske 

miljøet (Fink og MacIntyre i Løgstrup 1997, s. xxi). I løpet av sin tid på Universitetet utga 

han flere filosofiske verk, blant dem, hans mest kjente, Den etiske fordring.  

 Løgstrups utgangspunkt, som finnes i hans etiske tese, ligger i Jesus religiøse 

forkynnelse om våre forhold til andre mennesker (1997, s. 3). Han går grundig til verks i 

oppgaven han har satt for seg som mål. Lag etter lag blir skrelt vekk, og Løgstrup etterlater 

oss med et etisk krav til menneskeheten. I Jesus forkynnelse, ikke sett på gjennom kristen 

moral, men heller moral som er universell for hele menneskeheten, finner han kimen (Fink og 

MacIntyre i Løgstrup 1997, s. xxxii). Ordene er så vakre, de må bare siteres.  

Gjennom vår holdning til hverandre er vi med på å gi hverandres verden dens form.  

Gjennom min holdning til den andre er jeg med på å bestemme hvilken vidde og farge 

hans verden får.  Jeg er med på å gjøre den rommelig eller trang, lys eller mørk, 

mangfoldig eller kjedelig – og ikke minst er jeg med på å gjøre den truende eller trygg.  

Ikke gjennom teorier eller anskuelser, men ganske enkelt gjennom min holdning.  Derfor 

er det en uuttalt, en så å si anonym fordring til oss om å ta vare på det livet som tilliten 
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legger i våre hender. (2000, s. 39-40). 

 

To viktige elementer i hans tese, som jeg vil se nærmere på, er tillit og hva som menes med at 

et liv ligger i våre hender.  

 For Løgstrup innebærer det å være menneske at man selvfølgelig og uten antydning til 

et skeptisk slør, møter andre mennesker med en grunnleggende tillit (1997, s. 8). Å ha tillit til 

andre ligger i menneskets natur. For at et menneske skal ha mistillit til en annen må det, ifølge 

Løgstrup, først bevises at det mennesket ikke er til å stole på og for å kunne samle slike bevis, 

må man ha gitt det tillit i første omgang. I det tillit er gitt til en annen, blottstiller mennesket 

seg. Det står sårbar i sin åpenbaring, i sin tillit til den andre. Det er gjennom dette, i det at 

mennesket gjør seg sårbart i tillitens ånd, at det legger sitt liv i hendene til den andre 

(Løgstrup, 1997, s. 17). Løgstrup skriver at selv om mennesker har naturlig tillit til andre, 

modifiserer de hvor mye de åpner seg på bakgrunn av sosiale normer (1997, s. 17). Tidligere 

erfaringer hvor menneskets tillit ikke ble møtt gjør også at det gradvis isolerer seg og 

innskrenker sin tillit til andre. Men, det kan ikke barn gjøre, for barn har ikke lært seg sosiale 

normer og har manglende erfaringsbaser. Barns tillit er, i sin uskyldighet, uten reservasjoner 

(Løgstrup, 1997, s. 20).  

 Selv om sosiale normer og tidligere erfaringer begrenser menneskers tillit til 

hverandre, har de allikevel, ifølge Løgstrup, andres liv i sine hender. «Vi er hverandres 

verden, hverandres skjebner.» (Løgstrup, 2000. s.37).  Løgstrup argumenter i sin tese at 

mennesket, i det de blir gitt livet sitt i gave, står i gjeld til menneskeheten, og at denne gjelden 

innebærer en gjensidig avhengighet til alle de møter (1997, s. 116). Den etiske fordring krever 

at mennesket tar vare på det som har blitt gitt det, livet som ligger i dets hender. Fordringen 

krever at mennesket er uselvisk i sine handlinger, men den krever ikke at mennesket overtar 

ansvaret for det livet som blir lagt i dets hender (Løgstrup, 1997, s. 46). Mennesker blir ikke 

holdt ansvarlig for livet i sine hender, de blir holdt ansvarlig gjort for sine holdninger i 

forhold til livet som er gitt dem, det livet som blottstiller seg i tillit. Løgstrups etiske fordring 

krever sosial bevissthet som fører til handling av alle. I og med at moderne samfunn, ifølge 

Løgstrup, betegnes av gjensidig avhengighet blant sine borgere, stiller fordringen mennesker 

ansvarlig for å bry seg og handle når mennesker lider (1997, s. 51). Selv om Løgstrup ikke 

spesifiserer hvordan mennesker burde agere, er hans etiske fordring klar og tydelig i sitt krav 

overfor deres holdninger og handlinger.   



12 

 

Altruisme 

Matthieu Ricard er en prominent munk innenfor Tibetansk Buddhisme. Han representerer 

godt de verdier og etiske prinsipper som er grunnpilarer i buddhisme og er svært aktiv 

innenfor humanitærarbeid i Himalaya regionen. Tibetansk Buddhisme faller inn under 

Mahayana retningen av Buddhisme hvor idéen om bodhisattvaer er viktig i forhold til 

hvordan man praktiserer. En bodhisattva gir avkall på oppvåkning selv og strever etter å 

hjelpe alle vesener til å nå oppvåkning før dem. Meditasjon er nøkkelen. Hovedsakelige 

brukte former av meditasjon er meditasjonen om vennlig-kjærlighet, meditasjonen om 

medfølelse og tonglenmeditasjon. Tonglen er en meditasjon hvor man tar til seg andres 

ubehag og sender ut kjærlighet og ro, som en filter for sinnet. Når begrepene kjærlighet og 

medfølelse diskuteres blir empati naturligvis med i denne samtalen. Men Ricard mener at 

empati ikke strekker seg langt nok. Han mener at altruisme har en avgjørende betydning for 

hvordan mennesker bør leve.   

 Ricard presiserer at det finnes en stor forskjell mellom empati og altruisme. Empati er 

evne til å oppleve en emosjonell resonans med den andres følelser samtidig som man får en 

kognitiv oppfatning av deres situasjon (Ricard, 2015, s. 26). I likhet med Singer og de 

Vignemonts definisjon av empati, mener Ricard at en slik følelsesmessig og kognitiv respons 

ikke betyr at vedkommende blir berørt til å faktisk handle for å bistå den andre. Empati er en 

holdning. Altruisme er en motivasjon til en holdning som krever handling. En som er altruist, 

tar vare på andre, hjelper andre, og jobber aktivt mot lidelse. «Altruisme blir karakterisert som 

betingelsesløs kjærlighet mot alle vesener. Det gjennomsyrer sinnet, kommer til uttrykk etter 

omstendighetens krav og svarer til alles behov» (2015, s. 25-26). Altruisme er en etisk 

holdning hvor det kun er interesse for den andre som bestemmer hvorfor og hvordan en 

handler. Ricard knytter altruisme til buddhisme. Medfølelse er selve ønsket i buddhisme om 

at alle skal være fri for lidelse og grunnlag for lidelse. Vennlig-kjærlighet er ønsket om at alle 

skal være lykkelig og opparbeide et grunnlag til å være lykkelig. Medfølelse og vennlig-

kjærlighet er altruisme i handling mener Ricard (2015, s. 26). Men det er ikke bare buddhister 

som er opptatt av altruisme. Av interesse for denne oppgaven er også nyere forskning om 

altruisme og barn. 
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Altruisme og barn 

 Et utrolig spennende forskningsprosjekt mellom Felix Warneken, professor ved 

psykologifakultetet på Harvard University, og Michael Tomasello, ved Max Planck Institute 

for Evolutionary Anthropology i Leipzig, Tyskland, da de begge var på Max Planck Institute, 

tok for seg hvorvidt småbarns altruistiske handlinger reflekterer menneskets ontogeni, 

menneskets utvikling biologisk sett, eller om deres altruistiske handlinger viser til sosiologisk 

utvikling i relasjon til deres oppvekst miljø. For å kunne besvare dette forsket de på 

«instrumental helping» det vil si, hvorvidt en hjelper en annen for å nå den andres mål 

(Warneken og Tomasello, 2009, s. 458). I tillegg til de undersøkelser hvor småbarn, fra 

fjorten til atten måneder, ble satt i situasjoner for å kunne måle hvordan og om de hjalp den 

andre, undersøkte Warneken og Tomasello også sjimpanser, som er menneskets nærmeste 

primatslektning. Dette igjen, ville gi dem svar på om altruisme ligger i menneskets genetiske 

arv.  

 Funnene fra Warneken og Tomasellos forskning ble publisert i British Journal of 

Psychology i artikkelen, «The roots og human altruism». Studiet viser at barn, i alder fra 

fjorten til atten måneder, har medfødte evner til altruistiske holdninger og altruistiske 

handlinger. Dette tilsvarer forskningsresultatene fra sjimpanser og deres altruistiske evner. I 

senere barndom kan barnets altruistiske evner bli vedlikeholdt og videreutviklet i sosiologiske 

prosesser, påstår de (Warneken og Tomasello, 2009, s. 464-465).  

 Ved treårs alder ser man at barna utvikler en medfødt moralsk forståelse (Ricard, 

2015, s. 215). Deres intuisjon hjelper dem til å foreta selvstendige moralske vurderinger. De 

opplever og setter ord på hva som er rettferdig og kan komme med utsagn om at noe er galt, 

bare fordi «de vet det». Om barn i denne prosessen blir møtt med varme og kjærlige 

oppfordringer og positive tilbakemeldinger, vil deres altruistiske adferd styrkes, men om det 

motsatte er deres virkelighet, vil deres altruistiske evner avta (Ricard, 2015, s. 214-215).   

Antroposofi; reinkarnasjon og karma  

Rudolf Steiner, en østerriksk filosof, ble født i 1861 og døde i 1925.  I løpet av sitt liv var han 

aktiv på mange felt og han grunnla blant annet en pedagogisk bevegelse, biodynamisk 

landbruk og åndsvitenskap; antroposofi. Steiner gjør det klinkende klart, i flere foredrag og 

bøker, at Waldorfpedagogikken, eller steinerpedagogikken, slik det kalles i Norge, er bygget 

på menneskesynet som stammer fra antroposofisk åndsvitenskap. (Se blant annet i 1971, 
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2008a, 2008b og 2011.) Menneskesynet i antroposofi tar for seg hele mennesket, både kropp, 

sjel og ånd. I tillegg er både reinkarnasjon og karma sentrale begreper.   

Ifølge Steiner har mennesker gjentatte jordliv.  I Teosofi, forklarer Steiner reinkarnasjon 

og det som skjer mellom døden og det nye liv i en metafor om hvordan mennesket legger seg 

hver kveld, sover, står opp og møter den nye dagen. «Søvn er ofte blitt kalt dødens yngre 

bror» (1972, s. 81). Det er helt naturlig at dagen er knyttet til gårsdagen og at vi fortsetter den 

nye dagen i gårsdagens flyt.  Videre skriver Steiner;  

 Man bør forsøke å gjøre seg klart hva som skjer når et menneskes jordliv begynner. Et 

fysisk legeme blir til, som får skikkelse gjennom arvelighetslovene.  Dette legeme blir 

bærer av en ånd, som gjentar et tidligere liv i ny skikkelse.  Mellom begge disse står 

sjelen, som fører et i seg selv avsluttet egenliv. (1972, s.82) 

 

Det fysiske legemet, kroppen vår, sjelen, som har i seg noe evig og ånden som kommer på 

nytt til jorden utgjør til sammen mennesket. Kroppen vår er formet av genetisk arv fra våre 

foreldre. I likhet, kan en si at ånden vår er formet av de sporene tidligere liv har satt. 

Istedenfor genetisk arv er det skjebnesarv som farger og former ånden. Det er ånden som 

reinkarnerer seg gjentatte ganger (Steiner, 2011, s. 58-59). Men sjelen, selv om det er et 

element av det evige i den, er også knyttet tett til dette. Ånden inkarneres i den genetiske arv 

kroppen er. Sjelens liv, hva som vil oppstå i den og hvem den så møter, er avhengig av åndens 

inkarnering. Ifølge Steiner, vil sjelen søke seg til dem den har møtt før og denne sjelelige 

eksistensen, med gjentatte jordliv for å utbedre åndens skjebnesspor, kaller han karma (2011, 

s. 59). Det er loven om årsak og virkning (Steiner, 1999b, s. 12). Karma er et gammelt ord, 

opprinnelig av indisk opphav. Begrepet er brukt i flere religiøse trosretninger blant annet 

hinduisme og buddhisme. Steiners bruk av karma er av lignende betydning, men samstemmer 

ikke helt med karmabegrepet i disse religionene. 

Antipati og sympati 

For Steiner har ordene antipati og sympati flere betydninger. Antipati og sympati kan være 

foredlede og ubevisste krefter i mennesket som stammer fra tiden mellom døden og fødselen 

(Steiner, 2008b, s. 40-43). Men de kan også være kilder til unyansert dom overfor andre som 

urettmessig vil farge menneskets handlinger (Steiner, 1999a, 1999c). Det er Steiners bruk av 

antipati og sympati som emosjonelle affekterte bedømmelser, hvor holdning påvirker 

handling, som er signifikant i denne oppgaven om empati. 
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 I deres groveste trekk er antipati og sympati emosjonelle følelser som ender i 

«forutfattede meninger» uten at mennesket selv er klar over det (Steiner, 1999a, s.19).  

Dessverre er det slik, skriver Steiner, at som følge av at antipati og sympati råder over 

menneskets følelsesliv, ser man ikke vedkommende en står overfor, bare de fordommene man 

selv har (1999a, s. 20). Men det er mulig å unngå å etterleve egne følelses krav. Det er mulig 

å kjempe mot menneskets predisposisjoner for forutinntatte oppfattelser. Om mennesker 

overvinner slike tendenser vil de ikke bare komme nærmere det de opplever og iakttar i deres 

egentlige natur, de vil også komme nærmere å forstå verdens åndelige realiteter (Steiner, 

2011, s. 131-134). Dette krever et skikkelig arbeid.  I Teosofi, skriver Steiner at, om 

mennesket uselvisk og uten at antipatiske eller sympatiske bedømmelser farger dets tanker, 

lar den andre strømme inn, vil det kunne lære å kjenne den andres ekte seg (2011, s. 132).  

Gjennom antipati og sympati lærer mennesket lite om den andre og mest om seg selv.  

Mennesket lærer hva eller hvem som dyrker eller avstøtter deres begjær. Antipati og sympati 

ligger i mennesket, de er uunngåelige stemninger i menneskets følelsesliv, men det mennesket 

som strever etter å unngå bedømmelse basert på disse følelsene vil kunne erfare virkeligheten 

(Steiner, 2011, s. 134).  

 I et foredrag gitt av Steiner i Stuttgart våren 1924, snakker han om antipati, sympati 

og empati. Antipati og sympati sier han, hører til sjelens ubevisste inntrykk som igjen former 

forståelse av den andre. Men så sier han, at empati, som en av menneskehetens fremste 

moraler, hører også med i utformingen av dets ubevisste menneskekunnskap (Steiner, 1997, s. 

18). Men hvordan kan empati defineres i lys av antroposofi? 

Antroposofi og empati 

Empati, som jeg skrev innledningsvis i denne oppgaven, blir nevnt svært sjelden i Steiners 

verk. I et søk av empatibegrepet på Rudolf Steiner Archive and E-lib kommer den opp 31 

ganger (http://wn.rsarchive.org). Likevel er nåtidens forståelse av empati i samklang med 

Steiners arbeid. For å kunne utrede dette er det viktig å se på betydningen av karmiske 

menneskemøter og hvorfor medfølelse, ifølge Steiner, er betinget på antroposofisk 

menneskekunnskap.   

 Med utgangspunkt i åndens gjentatte jordliv og sjelens trang til å møte de den har møtt 

før er alle medmenneskelige møter hensiktfulle (Steiner, 1999a, s. 14). Det er karma som 

fører mennesker sammen. Hvorvidt antipati og sympati bestemmer menneskets 
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følelsesmessige engasjement for den andre tilsier hvorvidt det karmiske som brakte de 

sammen blir utført (Steiner, 1999a, s. 20). Om mennesket evner å møte den andre uten å 

bedømme den antipatisk eller sympatisk, men heller møte den andre med et åpent hjerte, 

klarer det å utføre den riktige handlingen fra den riktige holdningen. Det er menneskets 

ansvar å møte den andre hvor den er i deres utvikling og med deres karma (Steiner, 1999c, s. 

16). Slike møter, innehar «medfølende plikt overfor andre mennesker» og «på den måten 

utvikler vi en solidaritetsfølelse som strekker seg til alle mennesker» (1999c, 18). Det vil si at 

karmiske menneskemøter, uten antipatiske eller sympatiske trekk, viser til menneskets 

empatiske evner og at slike evner naturligvis vil vokse ut over det enkelte menneskemøte til 

en verdensomspennende medfølelse.    

 I Livsspørsmål i lys av reinkarnasjon og karma, et foredrag Steiner holdt i Bremen 

høsten 1910, sier han at, «Menneskeverd, som grunnlag for medfølelse, innebærer at vi er i 

stand til å se og verdsette andre menneskers fortrinn» (1999c, s. 10). Igjen drar Steiner 

sammen menneskets trang til bedømmelse med manglende empati. Viktigheten av åpne 

iakttakelser kan ikke undervurderes i forhold til den andre. For Steiner går empati og 

forståelse av mennesket ut fra den antroposofiske menneskekunnskapen hånd i hånd. 
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Hvordan bistå barnets utvikling av empati? 

Jeg viste til grunnlag for empatiske holdninger i det forrige kapitlet ved bruk av flere 

menneskesyn, både filosofiske og religiøse. I dette kapittelet skal jeg danne en forståelse for 

hvordan voksne som omgås barn kan bistå barnets utvikling av empati. Empati oppstår i det 

sosiale, derfor må utvikling av empati også skje i det sosiale. Forbilde og etterligning er 

viktige begreper i hvordan barnet utvikler seg og de skal jeg se nærmere på. Blant andre har 

Rudolf Steiner skrevet mye om den voksnes rolle i barnets oppdragelse med særlig vekt på 

forbilder og etterligning i barnets første syv leveår. Anerkjennelse og kjærlighet får plass i 

dette kapittelet. Hvorvidt barnet opplever anerkjennelse og kjærlighet er betydningsfullt i 

deres utvikling av empati. Avslutningsvis, vil jeg se hvordan barnehagebarns kroppslighet 

styrker utvikling av etiske holdninger. 

Forbilde og etterligning 

For å kunne bistå barnets utvikling av empati må en først vite hvordan barnehagebarn lærer 

og utvikler seg. For Rudolf Steiner finner dette sted gjennom etterligning. «Barnet efterligner 

alt som foregår i den fysiske omgivelse» (Steiner, 2006, s. 20). Viktig presisering fra Steiners 

side er at «den fysiske omgivelse» inkluderer alt som er sansbart, derfor vil barnet etterligne 

ikke bare hva det ser men også det det hører og kjenner på (2006, s.20).  I et foredrag i 

Arnheim, Nederland i 1924 forteller Steiner om en samtale han har hatt med en bekymret far.  

Faren sier, «Hva skal jeg gjøre, gutten min har stjålet penger fra sin mor og kjøpt godteri til 

guttene i nabolaget?» I samtalen som følger forstår Steiner at gutten egentlig ikke har stjålet 

penger fra sin mor. Han har bare etterlignet hennes adferd ved å ta penger ut av skapet og 

kjøpe godteri til sine venner (1971, s. 53). Barnet lærer av det det sanser og iakttar. Det er 

hensiktsløst å appellere til barnets utvikling gjennom regler og straff da det ikke lærer av 

belæring og formaning (Steiner, 2006, s. 20). Det er de forbilder barnet møter som det lærer 

av.    

  Som forbilder er det hvem man er i barnets omgivelse som det læres av.  Om 

menneskene rundt barnet er ekte og sanne vil barnet etterligne det og utvikle seg til å være 

likedan (Steiner, 1996, s, 44). Selvfølgelig er det slik at om barnet omgis av mennesker uten 

disse kvalitetene vil det motsatte skje, og barnet vil vokse opp uten å kunne utvikle sunne 

etiske evner. Som forbilde for barn er det viktig å huske at småbarn har evner til å sanse den 
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minste detaljen uansett om det er synlig eller ikke. «Dette gjør oss oppmerksom på at vi må se 

på hvordan barnet virkelig medopplever det moralske, det tankemessige i omgivelsene …vi 

absolutt ikke burde tillater oss å ha urene eller umoralske tanker i nærheten av barnet.» 

(Steiner, 2008b, s. 84). Margareta Öhman skriver også om viktigheten av at barnet omgis av 

voksne som viser til grunnleggende empatiske kvaliteter i møte med andre mennesker 

(Öhman, 1996, s. 42). Respekt og kjærlighet for den andre er essensielle evner som kun kan 

læres gjennom erfaring. «Vi kan aldri kreve at barna skal utvikle mer empati eller 

samværskompetanse enn hva vi selv viser i vårt daglige arbeid.» (Öhman, 2007, s. 66). Det er 

det vi gjør og ikke det vi sier som er avgjørende.   

Anerkjennelse og kjærlighet 

Om forbilde og etterligning er en primær måte barnehagebarn lærer og utvikler seg på, og 

ønsket er å styrke barnets empatiske evne, er det naturlig at anerkjennelse og kjærlighet vil 

spille en stor rolle for hvordan voksne omgås barn.  Det å være anerkjennende betyr at en 

aksepterer den andre slik den er og vedkommende er klar over at den har blitt sett og forstått.  

Kjærlighet, slik den er i den profesjonelle omsorgssituasjonen barnehagen fremstiller, er 

essensiell for barnets utvikling av etiske evner og eget selvverd.    

Jeg ser deg 

I barnets utvikling av empati er hvordan foreldre responderer til deres emosjonelle uttrykk 

avgjørende. Barn er i barnehagen fra de er veldig små. Det er derfor høyst sannsynlig at den 

måten voksne i barnehagen responderer til barnets følelsesmessige liv er tilsvarende viktig for 

en god utvikling. Om foreldre straffer, ignorerer eller undervurderer barnets følelser kan 

emosjoner bli undertrykket.  Barnet vil da ikke lære hvordan det kan regulere sine egne 

følelser (Volling, Kolak & Kennedy, 2009, s. 175). Det at voksne i barnehagen anerkjenner 

barn og dets følelser vil legge til rette for en sunn utvikling.    

Emilie Kinge, mener i sitt arbeid Empati hos voksne i møte med barn med spesielle 

behov, at anerkjennelse, slik Berit Bae, professor emeritus på Høgskolen i Oslo og Akershus, 

definerer den, er i samklang med empatiske relasjoner (1999, s. 89).  I det følgende skal jeg 

presenterer Baes fire kjennetegn på en anerkjennende kommunikasjon slik Kinge fremlegger 

de. Forståelse; Det er viktig å sette seg inn i det barnet vil formidle. Bekreftelse; Barnet skal 

få bekreftelse på at den voksne har forstått det barnet vil formidle og oppleve at det ikke blir 
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bedømt.  Åpenhet, kunne oppgi kontroll; Den voksne åpner seg til det som oppstår uten å styre 

over det. På den måten gir den fra seg kontroll.  Selvrefleksjon og avgrensethet; I 

anerkjennende kommunikasjon må den voksne klare å reflektere over sine egne følelser og 

reaksjoner med et klart skille mellom seg og sine og barnets følelser og reaksjoner (Bae 

referert i Kinge, s. 88-89).     

 Å anerkjenne barnets følelsesliv er å styrke barnets tillit til seg selv og verden. Det er 

viktig at voksne i barnehagen klarer å håndtere barnets vanskelige følelser uten å krenke 

barnet. Sinne, redsel, og å være lei seg, alle følelser er ekte og må anerkjennes. Om voksne tar 

avstand til barnets vanskelige følelser, tar de avstand til barnet, skriver Margaret Öhman 

(1996, s. 175). Når vanskelige følelser er tilstede er det til stor hjelp for barnet om ordet blir 

satt på dem, at følelsene blir organisert og forståelige overfor barnet selv. I følge Öhman er 

det viktig at voksne tør å se på sine holdninger til banets vanskelige følelser. Barnet kan 

oppleve at sitt følelsesliv blir «diskvalifisert» om de ikke blir møtt og anerkjent (1996, s. 176).  

Det å være voksen i barnehagen krever at en jobber aktivt for å være mer empatisk og mer 

tilstede i alle relasjoner. Anerkjennende kommunikasjon er et viktig verktøy i dette arbeidet. 

Jeg er glad i deg 

Medfølende kjærlighet, compassionate love, er et begrep som beskriver en andresentrert 

kjærlighet som fokuserer på velværet av den andre som hverken er erotisk eller påkrevet i 

forhold til familiebånd (Underwood, 2009, s. 3). I sitt arbeid har Lynn Underwood, fra The 

Academy of Behavioral Medicine og professor ved Hiram College Ohio, skissert en ramme 

for de kvalitetene som utgjør medfølende kjærlighet. Det skal være et fritt valg over hvorvidt 

en gir av seg selv til den andre. En kognitiv forståelse om seg selv, den andre og situasjonen 

som oppstår er nødvendig. Den andre er verdisett utfra respekt, ikke medlidenhet. Den som 

gir medfølende kjærlighet til den andre opplever ofte en åndelig inspirasjon til handling.  

Hennes siste kvalitet krever at følelsesmessige engasjement er nødvendig Underwood, 2009, 

s. 6-8). I likhet med empati og altruisme er medfølende kjærlighet betinget på både en 

kognitiv forståelse og et følelsesmessig engasjement. Det er spesielt hennes forutsetning at 

respekt, og ikke medlidenhet, oppleves som styrkning av den andre og derunder deres 

utvikling av empati. Underwood refererer til den kanadiske filosofen Jean Vanier når hun 

skriver at vi ikke blir bedre mennesker fordi noen viser medlidenhet for oss. Det er heller slik 
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at vi blir respektert som vi er, ufullkomne med våre menneskelige feil, som inspirerer oss til å 

bli bedre mennesker (2009, s. 7). 

Teresa K. Aslanian drøfter i Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen 

kjærlighetens avgjørende betydning i barnehagen. Aslanian ser klare sammenkoblinger 

mellom kjærlighet og barnehagepedagogikk. Hun mener at det er flere likhetstrekk, og skriver 

at det er særlig tre felles kvaliteter.  Det gjelder å være empatiske, aktive og samlende 

(Aslanian, 2016, s. 61-66). Ekte kjærlighet er avhengig av empati. Det å være en ekte og 

sannferdig voksen i barnehagen innebærer også empati. Det er det empatiske hjertet som tar 

barnet imot akkurat som det er, som gjør det anerkjennende arbeidet og som strever etter å 

være et sannferdig forbilde. Det er fordi vi er aktive i våre empatiske handlinger at 

kjærligheten finnes. Selve kjærlighetshandlingen kan være i et blikk eller i et ord.  Det kan 

også kreve kraftig viljesytring, slik som kan melde seg i arbeidet mellom antipati og sympati.  

Tilslutt skriver Aslanian at kjærlighet er samlende, at det kreves flere å være tilstede i det 

(2016, s.66).  

 Voksne i barnehage er profesjonelle omsorgsgivere. Kjærlighet er, på samme måte 

som empati, et av flere viktige redskaper som styrker medmenneskelige forhold.  

Våre sterke følelser gjør det mulig for oss til å knytte bånd til barna slik at vi kan 

bygge en relasjon, bli i stand til å tolke deres behov og sørge for at de trives i 

gruppen og i det pedagogiske miljøet (Aslanian, s. 88).  

 Kjærlighet til barnet har likevel klare grenser. Profesjonell omsorg er personlig, men ikke 

intim. Forholdet mellom voksne og barn, som i alle høyeste grad er ekte fra begge parter, er 

allikevel forskjellige for begge parter. For den voksne er de nære relasjoner de har med barna 

begrenset i at den profesjonelle rammen rundt dem er svært tydelig. Barnehagebarn opplever 

ikke forskjellen mellom de private relasjoner de har og de voksne relasjoner de har i 

barnehagen (Aslanian, 2016, s. 89). Barn må erfare gode dager i barnehagen med den omsorg 

de trenger, med varme, ekte og kjærlige voksne som er engasjert i deres liv og utvikling og 

som anerkjenner de og deres følelser. Selve kjærlighetserklæringen, «jeg er glad i deg» er et 

veldig personlig uttrykk. Om det blir sagt fordi den voksne har et eget behov for å si det er 

noe helt annet enn om det blir sagt fordi den voksne opplever at barnet trenger å høre det. 

Selv om det forblir usagt er det viktig at barn kjenner og sanser at noen er glad i dem. 
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Kroppens empati 

I artikkelen, «Kroppen som dannelsesarena» skriver Universitetet i Agder-lektoren, Dag 

Øystein Nome, at moralsk utvikling ledes ut fra kroppens særegne ståsted av å både være i vår 

verden samt at den utgjør vår persepsjon av verden (2012, s. 144). Hans argumentasjon er 

knyttet til den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys teori om kroppens rolle for vår 

forståelse av omgivelsen rundt oss.   

Ifølge Merleau-Ponty, er kroppen aldri et rent objekt for mennesket da mennesket er 

kroppen (Referert av Nome, 2012, s. 146). Viktig i forhold til Merleau-Pontys tese er at det er 

både «min egen aktivitet i verden og verdens aktivitet mot meg som er meningsbærende før 

inntrykkende er kognitivt reflektert.  Det er gjennom vår bevegelighet i verden at den kommer 

meningsfull til syne» (Nome, 2012, s. 146). Denne tanken samsvarer med 

steinerpedagogikkens tanke om at barnet griper for å begripe (Steinerbarnehageforbundet, 

2008, s. 8). Det skal oppstå et sanselig inntrykk før kognitivforming av det som ble sanset.  

Læring skjer sådan gjennom sansene. Dette innebærer også sosiallæring som etiske 

holdninger er avhengig av. Merleau-Ponty bruker Husserls fenomenologiske begrep 

«livsverden» for å beskrive det som skjer rundt og med oss (Nome, 2012, s. 148). Det er i 

livsverden at etisk forståelse er grunnet gjennom kroppens sansing av det sosiale som utspiller 

seg.   

Thomas Moser, professor ved Høgskolen i Sørøst Norge, er enig i at kroppslighet i 

livsverden bidrar aktivt til utforming av sosiale relasjoner (Moser, 2010, s. 85). Det vil si at 

sosiale normer, her under også etiske verdier, er refleksjoner av de sosiale kroppslige koder 

som råder. På både godt og vondt kan kroppen brukes i relasjoner med den andre. Viktig i 

forbyggende arbeid mot ekskludering og for gode sosiale relasjoner er voksnes forståelse for 

at kroppen taler det tause språket (Moser, 2010, s. 84).  Empatiske holdninger og handlinger 

er ofte betinget på kroppen og kroppslighet i den felles livsverden.   
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Hjertearbeid 

I det foregående kapitlet undersøkte jeg hvordan pedagogiske metoder og forståelse for barnet 

og dets natur kunne styrke barnets utvikling av empati. Med fokus på etterligningens 

funksjon, er måten omsorgspersonen ter seg utrolig viktig. Hvordan vi anerkjenner den andre 

og viser kjærlighet til vedkommende er også en avgjørende faktor, ikke bare med det 

muntlige språket, men også gjennom vår kroppslige kommunikasjon. I dette kapittelet skal jeg 

se på hjertearbeid slik jeg erfarer det i barnehagen vår. Hensikten med dette kapittelet er å 

drøfte de ulike teorier jeg har lagt frem i de forrige tre kapitler ved bruk av min daglige 

praksis. Faren med dette er at jeg fremstiller meg selv som en helgen, og det er jeg ikke. I 

mange timer hver dag, deler barna og de voksne en og den samme verden, men perspektivene 

er forskjellige. Dette kapitlet er oppdelt i det jeg mener er nødvendige elementer i en empatisk 

hverdag; tillit og tilstedeværelse. 

Tillit 

I barnehagen strever jeg etter å gjøre empati sansbar. Jeg vil at barna skal kunne kjenne at de 

er anerkjent og omringet av ekte kjærlighet og aksept. Den tilliten barnet viser er nødt til å bli 

møtt. Jeg opplever det sterkt at jeg har et liv i min hånd. Løgstrups fordring er høyst reell i 

barnehagen (1997, 17). Også Steiners forståelse for antipati og sympati, som innebærer at vi 

møter barnet uten at vi fortolker det er utrolig viktig (2011, s.132). Dette samsvarer med 

Kinges bruk av anerkjennelse (1999, s. 87) og Aslanians forståelse av kjærlighet (2016, s.88). 

Hjertearbeid er avhengig av tillit. 

Våren var endelig i gang og det var mengder med smeltevann på bakken.  To fem 

år gamle jenter satt på knærne og jobbet iherdig med gjørmen.  Jeg gikk bort dit 

de holdt og stoppet ved dem.  De var så lykkelige. I gjørmen hadde de fått til å 

lage en bekk.  Men, så tittet jeg på husveggen som var rett ved.  Den hadde fått en 

grundig gjørmebehandling.  «Neimen, hva skjedde her?» spurte jeg. Jentene små 

fniste. «Det ser veldig ut som om gjørmen fra bakken har kommet opp på 

husveggen. Er det kanskje dere som har fått dette til?»  Jentene så ikke på 

hverandre og svarte meg.  Den ene sa, «Ja» og den andre sa, «Nei». Hun som 

svarte «ja» så meg rett i øynene.  Hun som svarte «nei» svingte kroppen sin vekk 

fra meg og tittet ned i bakken.  Da sa jeg, «Hmm. Var dere to egentlig sammen 

om dette?»  Jeg hadde en nøytral stemme og smilte til dem.  «Ja» sa de nå unisont.  

«OK, da må vi få fikse dette, for huset er nok ikke like glad i gjørme som dere 

er.»  Vi hentet frem tre koster fra boden og satt i gang. Et par minutter senere var 

veggen i en renere tilstand og jeg gikk videre.  Jentene begynte da å bruke kostene 

på båten like ved.  
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Jeg merket i meg selv da den ene jenta sa «Nei» at hun helst ville ha unngått hele 

samtalen. Hennes kroppsspråk var tydelig. I det nanosekundet spurte jeg meg selv, hvorfor 

svarte hun «nei», hvordan kan jeg tolke kroppsspråket hennes? Jeg erfarte hennes svar som 

om hun var redd for at jeg skulle reagere med skjenn. Samtidig opplevde jeg en trang til å 

beskytte henne. Hadde hun opplevd tidligere at hun blottstilte seg i tillit og ble møtt med 

avstand?  Hadde jeg avvist henne før? Situasjonens utfall hadde blitt helt annerledes om jeg 

stilte henne spørsmål om hvorfor hun svarte «nei». Istedenfor, valgte jeg å stille spørsmålet på 

nytt. Jeg valgte å vise begge jentene at de kunne være trygge på meg, og at hun som i 

utgangspunktet svarte nei kunne tillate seg å vise meg tillit. En kunne fort fokusere på at den 

ene jenta svarte ærlig mens den andre valgte det motsatte eller at deres handlinger var 

uakseptable. De var jo begge fem år gamle og visste godt at gjørme ikke hører hjemme på 

husveggen. Men i det øyeblikket hvor jeg forstod at den ene jenta ikke hadde tillit til meg 

fordi hun svarte «nei», var det å gjenoppbygge hennes tillit viktigere enn alt annet. Steiner 

skriver at vi må unngå formaning til barn i denne alderen. At det er det vi gjør og ikke det vi 

sier som er av betydning (2008b, s. 25). Derfor tok vi kosten i bruk og sammen ryddet vi opp 

etter dem. 

 Det er ikke alltid så lett å lese situasjonen. Noen ganger mangler man den 

informasjonen man trenger. Det er like ofte barn som voksne som utfører empatiske 

handlinger. Men hvorvidt handlingen stemmer fra et egosentrert behov av emosjonell smitte 

eller fra altruistiske andresentrert medfølelse ofte ikke er synlig (Ricard, 2015, 52-53). 

Jeg hadde vært borte i noen dager. Pedagogen som vanligvis leder ringen var 

hjemme, så jeg skulle lede den.  Det var i karnevaltiden og vi satt samlet i en ring.  

«Det satt to katter på et bord» er alltid en favoritt så jeg ba to barn å hente to 

kasser slik at vi kunne få til et bord.  Da kunne de to være de første kattene sa jeg.  

Men plutselig begynte Kristian, en gutt som satt i kretsen, å hyl gråte.  Jeg spurte 

han om han ved et uhell ble truffet av en kasse.  Han ristet på hodet, nei.  Så 

spurte jeg min medarbeider om hun så hva som skjedde. «Nei» sa hun.  Og 

Kristian prøvde å si noe, men det var umulig å forstå, slik som han gråt.  Men så, 

kom det fra Jenny, «Det er Kristians tur til å være katt i dag.» Nå, skjønte jeg 

reaksjonen til Kristian.  Jeg spurte Kristian om det var derfor han var lei seg, og 

han nikket ja.  Da spurte jeg de to kassebærerne om Kristian kunne få være katt i 

den første runden, og sa at de ville få være det rett etterpå.  Det var greit sa de.  Så 

spurte jeg Jenny om hun ville være katt med Kristian.  Og det ville hun.  Så klatret 

våre to katter opp og sangen var i gang. 

Det var tydelig fra Kristians ståsted at jeg hadde tråkket feil, at den tilliten han viste 

meg, ikke ble møtt. Faktum var at tilliten ikke en gang ble sett. I denne situasjonen manglet 
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jeg den informasjonen jeg trengte for å kunne håndtere det riktig. Det var nok flere barn som 

satt i kretsen som kunne tolke Kristians gråt, men det var faktisk bare det ene barnet som 

fortalte meg hvorfor Kristian gråt. Hun kunne på ingen måte vite at hun skulle få være en av 

de første kattene fordi hun sa ifra om hvorfor Kristian gråt. Hun kunne ikke ha noen annen 

motivasjon ut over at hun ville at Kristian skulle slutte å gråte. Om hennes handling var styrt 

fra hennes egen ubehagelighet ved å høre Kristian gråte eller om det var ut av en altruistisk 

motivasjon for at Kristian ikke skulle være lei seg mer er veldig vanskelig å si (Ricard, 2015, 

s.52-53).  Men siden jeg kjenner dette barnet godt tolker jeg det slik at det var en altruistisk 

motivasjon som utløste hennes handling. 

Det er en selvfølge at empati hører med til barnehagelivet. Om vi ønsker at mennesker 

skal utvikle seg i en positiv retning, må empati, i tillegg til andre etiske verdier, være 

merkbare. Voksne i barnehagen må være gode etiske forbilder (Steiner, 2008b. s. 84). Det å 

være tilstede og vise omsorg overfor den andre er viktig ikke bare for de det gjelder, men også 

for alle som ser og iakttar. Men hvordan kan en være et godt forbilde når en blir slått, dyttet 

eller krenket av et barn? 

Det var en våt ettermiddag og vi var inne.  Flere barn satt ved et tegnebord på 

kjøkkenet, noen bygde med kaplaklosser og noen lekte i kjøkkenkroken.  En tre år 

gammel gutt satt ved siden av en fem år gammel jente ved tegnebordet.  Hun 

tegnet med en blå fargestift.  Gutten ville ha den og prøvde å rive den ut fra 

hånden hennes.  Hun sa, «Jeg bruker den nå. Du kan få den etterpå. Her er en til 

blå.»  Men gutten ville ha akkurat den hun brukte.  Han prøvde på nytt.  Hun sa 

«STOPP!».  Da tok han tak i halsen hennes og skrek, «JEG VIL HA DEN!».  Da 

grep jeg inn og kom fysisk mellom de to.  «Lasse, du kan ikke gjøre sånn med 

Viktoria.  Det var vondt for henne.»  Så slo han til meg. Jeg sa «Stopp, Lasse, du 

får ikke gjøre sånn.» Men Lasse fortsatte med å slå.  Jeg tok ham vekk fra bordet 

og bar ham inn til vår innegarderobe. Jeg satt ham ned ved plassen sin og satt meg 

ved siden av.  Han slo til meg igjen. Og jeg sa igjen at han ikke får lov til å slå. 

Jeg flyttet meg utenfor hans armlengde, men satt allikevel i hans nærvær.  Lasse 

lagde høylytte lyder uten at en kunne kalle det for skriking.  Andre barn hadde 

begynt å følge med så jeg reiste meg opp og lukket døra til kjøkkenet og satte meg 

ned igjen ved han.  Han sluttet med lydene.  Om litt spurte jeg om ham ville gå 

tilbake til tegnebordet. «NEI!» det ville han ikke. Jeg fikk flytte meg nærmere 

ham og nå satt vi ved siden av hverandre.  Et annet barn ble hentet da så jeg reiste 

meg opp og åpnet døra til kjøkkenet.  I det jeg snakket med mammaen til barnet 

som ble hentet kom Viktoria inn i garderoben.  Hun hadde med seg den blå 

fargestiften. «Lasse, nå er jeg ferdig med den blå» sa hun.  Så gikk de to tilbake til 

tegnebordet. Da jeg kom inn på kjøkkenet var de i gang med tegning igjen.  Jeg 

gikk bort til Lasse og beundret stille tegningen hans.  Han tittet opp på meg.  Jeg 

strøk han lett på hodet og smilte til ham. Han smilte tilbake, og så vendte han 

fokus tilbake på tegningen han var i gang med. 
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 Det hører med til historien at Lasse var tydelig i en overgangsfase. Han var ikke lenger 

et lite barn, men han var heller ikke en av de største. Han var i en fase som trengte tid, god tid 

fra de voksne rundt ham. Han trengte ikke skjenn og straff, og jeg følte på meg at han ikke 

hadde kommet dit hen hvor jeg kunne resonere med han. Det hadde egentlig ikke gått da han 

også var i en periode hvor han ofte hadde høylytte protester til det han var uenig i. Men jeg 

kunne ikke la han fortsette med å holde rundt halsen til Viktoria. Han kunne heller ikke 

fortsette med å slå meg. Derfor var det best at jeg flyttet oss ut til garderoben. De andre barna 

trenger ikke å se på når et barn oppfører seg slik. Han trengte å bli skjermet fra dem og 

samtidig bli møtt med tillit og en åpen og kjærlig holdning.  Ikke minst når et barn på en måte 

er ut av seg, er det viktig at de opplever trygge voksne som ikke reagerer i affekt, men heller 

tar dem imot. Det var en empatisk handling. Men det mest fantastiske handlingen var jo 

Viktorias.  

 I Victorias handling ligger et svar til Løgstrups fordring. Selv om Lasse i sin 

utålmodighet, først prøvde å rive fargen ut av hennes hender og så tok tak rundt hennes hals, 

bekreftet Viktoria i hennes handling at hun tok vare på den tilliten Lasse viste henne, at hun 

tok vare på det livet som ble lagt i hennes hender (Løgstrup, 1997, s. 17). «Jeg bruker den nå, 

du kan få den etterpå.»  Gjennom hennes handling, var hun med på å gjøre Lasse sin verden 

trygg og sannferdig (Løgstrup 2000, s.39). Ifølge Steiner etterligner barnet alt det erfarer 

(2006, s. 20). Det vil da si at barnas forbilder kan i grunnen også være barna selv. Viktorias 

evne til å gjøre som hun sier, til å ta vare på den andre og til å legitimere Lasses tillit til 

verden er etterligningsverdig. Forbilder kommer i alle størrelser.   

Tilstedeværelse  

Tenk på alle de utallige menneskemøter som finner sted hver dag i barnehagen. De aller fleste 

er lystbetont, men det er også en god del vanskelige situasjoner. Barn gråter. Det er jo deres 

språk når ordene ikke finnes eller strekker til. Det er viktig at barn som gråter bli møtt der de 

er. Alle følelser er ekte, og særlig vanskelige følelser må anerkjennes (Öhman, 2007, s. 29).  

Men det betyr ikke at vi voksne i barnehagen skal dyrke eller dvele ved deres sjelelige 

uttrykk. Ofte trenger barn å bare få bekreftelse på at vi ser dem, anerkjenner dem og er 

sammen med dem. Det å være tilstede og anerkjennende støtter barnets forståelse av egen 

verdi, deres selvbilde (Kinge, 1999, s. 88). I slike situasjoner er det i tillegg viktig å huske at 
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barnehagebarn fortsatt er i sin viljestid ifølge Steiner (2008b, 35-36). Det betyr at nøkkelen til 

å løse situasjoner ofte ligger i å appellere til barnets vilje. Hjertearbeid krever tilstedeværelse. 

En av våre jenter hadde en periode hvor hun ble lei seg i overgangssituasjoner.  

Hun søkte straks til en voksen når dette skjedde. I ryddingen en morgen kom hun 

til meg med tårer i øynene.  «Coco, jeg savner Mamma.»  Jeg tok armen rundt 

henne og bøyde meg ned.  «Det kan jeg skjønne.» Jeg holdt rundt henne en liten 

stund. Så sa jeg, «La oss gjøre ferdig ryddingen, så blir det ring.». Da tok jeg opp 

et teppe fra gulvet og holdt det ut til henne. Vi brettet teppet sammen mens vi 

sang «Hengekøye, hengekøye, luftballong, luftballong» Så snudde hun seg vekk 

fra meg og spurte et annet barn om det ønsket å brette «hengekøye» med henne. 

Slik fortsatte hun og hun søkte ikke til meg igjen under ryddingen.  

Jeg kjente hennes sorg, men jeg gikk ikke inn i det. Hun var lei seg og søkte meg fordi 

hun trengte å bli sett. Hun trengte kjærlighet og omsorg. Jeg var tilstede med henne. Ifølge 

Baes anerkjennende kommunikasjon viste jeg med min respons, at jeg forstod henne, at jeg 

bekreftet hennes uttrykk, at jeg var åpen for hennes sorg og at jeg selvreflektert klarte å 

avgrense hennes følelser i forhold til mine (Kinge, 1999, s. 88-89).  Om jeg hadde møtt henne 

med en ferdig formet ramme, en antipatisk holdning, at hun var vanskelig fordi hun alltid gråt, 

hadde det vært vanskelig å virkelig anerkjenne henne.’ Steiners forståelse av antipatiske og 

sympatiske konstruerte bedømmelser (199a, s. 19) begrenser åpenhet til den andre og evnen 

til selvrefleksjon. Om jeg ble emosjonelt smittet av henne (Ricard, 2015 s. 51), kunne jeg 

kanskje ha prøvd meg på, «Du trenger ikke å savne mammaen din, hun skal jo hente deg 

etterpå.» bare for at hun skulle slutte å vise sin sorg. Men det går ikke. Det hadde ikke hjulpet 

henne. Hun trengte meg til å være tilstede med henne i sin sorg, akkurat da og akkurat der. De 

tre – fire minuttene vi var sammen, samt at vi aktivt med våre viljeskrefter begynte å brette 

tepper var løsningen.   

Å være tilstede med og for barna betyr at en må sette seg inn i barnas sosiale prosesser, 

inkludert kroppslige sosiale prosesser. Slik Moser forklarer det, er det viktig å forstå at 

uønsket sosial adferd som ekskludering og mobbing innehar en kroppslig komponent (2010, s. 

84). Det at voksne er bevisst dette, gjør at de kan hjelpe til å utrette skjeve forhold barn 

imellom og således styrke etiske holdninger.  

 En formiddag i utetiden sto jeg ved sandkassekanten.  Da kom tre av våre jenter 

løpende fort mot meg. Den første stoppet og det gjorde de andre to rett bak henne 

også.  På grunn av uteområdets utforming og min plassering var det i grunnen kun 

den første jenta som kom seg rett opp ved siden av meg.  Hun begynte å snakke.  

De andre to lente seg mot oss for å høre.  Jeg opplevde at de andre to på et vis 

følte seg som tilskuere og ikke deltakere. Da tok jeg ett steg bak dem slik at de 
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alle tre måtte snu seg og at vi fire ble til en firkant istedenfor en linje. Den jenta 

som var lengst unna meg tidligere kom nå rett ved siden av meg.  Hun og jeg 

opplevde en kort blikk-kontakt og et gjensidig smil.  

 

Jenta som løp foran de andre to, var på den måten leder av denne trekløveren på denne 

dagen. Hun løp først. Hun bestemte at de skulle stoppe opp ved meg. De andre fulgte etter. I 

linjen, slik vi stod først, opplevde jeg en viss skjevhet blant dem. Om jeg ikke hadde tatt meg 

tid til å ta imot dem og være tilstede med dem, hadde jeg kanskje ikke fornemmet denne 

ubalansen. Øyeblikket hvor den ene jenta og jeg møtte hverandre med vår blikk-kontakt var 

stort for meg. Det var en bekreftelse på at empati kan være tilstede i kun et skritt. 
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Konklusjon 

Hjertearbeid krever mye av den voksne i barnehagen. Denne oppgaven har gitt meg 

muligheten til å undersøke nærmere rundt akkurat hva det kreves av oss.  Jeg har sett på hva 

empati er og hvorfor det er viktig.  Jeg har også sett på hvordan voksne kan styrke barnets 

empati. Empati er for meg et valg jeg har tatt. Denne oppgaven har bekreftet for meg at dette 

er et riktig valg. Det som har vært mest spennende på denne reisen var de øyeblikkene hvor 

teori og teori møttes i samklang.   

Rudolf Steiners menneskekunnskap innenfor antroposofi, hvor det sosiale som oppstår 

er betinget av menneskets karma, virker ved første øyekast å være et helt annet sted enn 

Løgstrups etiske fordring basert på Jesus religiøse forkynnelser. Men ved nærmere iakttagelse 

er de faktisk ikke så langt fra hverandre. For Steiner er menneskemøter karmiske møter 

(1999a, s. 14). For Løgstrup, er vi «hverandres verden, hverandres skjebner.» (2000, s. 37) 

Hverken Steiner eller Løgstrup mener at det bare er tilfeldighetene som utgjør våre liv. De 

skriver også begge at medfølelse for den andre vil ha større ringvirkninger og derfor vil lede 

til medfølelse og solidaritet for hele menneskeheten (Steiner, 1999c, s. 18 og Løgstrup, 1997, 

s. 51). Steiners arbeid med betydning av antipati og sympati i møte med den andre kan 

sammenlignes med anerkjennelse.  Særlig viktigheten av å kunne avgrense sine egne følelser 

er nødvendig for å kunne se den andres jeg (Steiner, 1999a, s.19 og Kinge, 1999, s. 89). 

Avgrensning av egne følelser ligger også til grunn for empatiske og altruistiske handlinger 

(Ricard, 2015, 53). Hjertearbeid kan i denne sammenhengen ses som en nødvendighet for 

pedagoger. I det vi strever etter å kunne lære hvem dette barnet foran oss egentlig er. Barnet 

er født med evne til å utvikle empati. Dette bevises gjennom emosjonell smitte og ved 

oppdagelse av speilnevroner (Ricard 2015, s.51 og Watson og Greenberg, 2009, s. 126). 

Hvorvidt utvikling skjer er avhengig av det sosioemosjonelle miljøet rundt barnet.  

Etterligning er læring.  Men om barnet ikke har gode forbilder rundt seg vil evnen til utvikling 

degraderes og empati vil tørke ut (Ricard, 2015, s. 214-215).  

 Empati som forskningstema er betydningsfull for barnehagepedagogikk.  Videre 

forskning kunne ta for seg empati i forhold til den enkelte og gruppen, eller undersøke empati 

i barnas vennskap. Jeg mener også at det hadde vært utrolig interessant å forske på bruk av 

eventyr, særlig eventyr som ikke faller inn under folkeeventyr, for å stryke barnets utvikling 

av empati.  
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Det er mange tråder vevet sammen i dette nettet som er vårt liv. 

I et krysningspunkt sklir en tråd over min. Jeg tar vare på den i det vi møter. 

Jeg bærer dens vekt i det den krysser over meg. 

Og så sender jeg den videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ord: 11203 
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Vedlegg 1 

Erklæring om samtykke 

Med å underskrive på dette gir vi vår tillatelse til å bruke anonymiserte praksisfortellinger fra 

barnehagelivet i forbindelse med bacheloroppgaven til Coco Armstrong Valset ved 

Steinerhøyskolen i Oslo. Barnehagens navn blir ikke nevnt i oppgaven. Barnas navn vil bli 

anonymisert.  Alder og kjønn vil ikke bli anonymisert.  Ingen fysisk beskrivelse av barna, for 

eksempel hårfarge eller kroppsform vil bli brukt.  Heller ikke om barna er enebarn eller 

nummer to i en søskenflokk. Barnas biografi vil ikke forekomme. Det kan hende at 

sykdomshistorien til barna blir relevant, for eksempel om barna har hatt beinbrudd, vansker i 

forhold til næring eller lignende. 

En bacheloroppgave på Steinerhøyskolen innebærer også en muntlig presentasjon.  

Praksisfortellingene kan derfor bli overført muntlig til de som er tilstede. Om oppgaven når en 

viss karaktervurdering er det ønsket fra skolens side å publisere oppgaven på 

Steinerhøyskolens læringsplattform som er en lukket plattform for studenter og øvrige ved 

fakultetet.   

 

Vi gir vårt samtykke til at praksisfortellinger som omhandler situasjoner med vårt barn, 

____________________________ kan bli brukt i denne forbindelse. 

 

__________________________________  _____________  __________ 

Forelder      sted    dato 

 

Vi gir ikke vårt samtykke til at praksisfortellinger som omhandler situasjoner med vårt barn, 

____________________________ kan bli brukt i denne forbindelse. 

 

__________________________________  _____________  __________ 

Forelder      sted    dato 

 


