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Abstract
The role of imitation in the development towards freedom
Mirroring and adaptation in human interplay
This work examines the role of imitation and adaptation in human interplay. Through
imitation children internalize the actions, emotions and thoughts of their adult role models.
The behaviour and attitudes of one generation is thus passed on to the next. As this work is a
part of a study in Waldorf pedagogy, Rudolf Steiner is one of the most frequently cited
sources. However, the thoughts and investigations of many others, among them Lev
Vygotsky, Maurice Merleau-Ponty, Paul Guillaume and Daniel Stern are also of crucial
importance. The thesis is a phenomenological and qualitative inquiry and is divided into three
main parts.
In part one we look at how culture, society and immediate wellbeing sculpts our
perceptions and imitations, and how we relate both to the world around us and to each other.
We examine the role imitation plays in the development and reinforcement of a child’s sense
of self and the emergence of human self-consciousness in developing mind-body relationship.
The recent discovery of mirror neurons helps to shed light on how the human brain performs
this crucial imitation. We pay particular attention to the traits of sociability, self-reliance and
empathy. To attain a fuller understanding it is necessary to look at both the child’s
relationships with other children and grown-ups as role models, as well as how children
reciprocally influence the attitude of the adults around them. The focus then also is put on
what the adults subconsciously transfer to the children, and how an awareness of this may be
improved through self-reflection, coaching and education.
In part two we turn to various theories of imitation, both past and present, with an eye
to evaluating whether imitation is indeed the child’s main pathway to learning, as well as
looking at other learning modalities which either complement or eventually supplant the role
imitation plays in learning. A number of anecdotes and film transcriptions mostly from
kindergarten illustrate how imitation may appear in action. Here the focus narrows from a
general examination of imitation as a learning tool to its use in informing specific behaviours
and events. Examples of how imitation and adaptation complement one another in play, in
languages, in dialogues and in working out traumas serve to clarify the nature of these
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learning behaviours. It also becomes apparent that children process their impressions of the
world around them in ways that are often neither predictable nor immediately obvious.
In the third part of the thesis the intention is to put the foregoing observations to
practical pedagogical use and to increase adults’ understanding and consciousness of how
children develop through imitation, adaptation and interplay. Having brought the importance
of imitation and reciprocal influence into focus, we next look at practical and ethical
challenges facing the caregiver. This culminates in some recommendations and pedagogical
guidelines for pedagogues for kindergartens, schools and after-school care. Recognizing that
we adults are role models for the next generation imposes an ethical imperative to act, teach
and behave among children in a way that is caring, trusting and respectful. Every human
being needs to develop a sense of responsibility and love in order to carry this world into the
future. By our own example adults should show children how to have courage and a sense of
the joy of life. The hope is that we grown-ups can have the strength to show confidence in the
existence of a common human impulse to think, feel and strive for goodness and truth. If we
can let such forces live within us, we may be worthy of imitation and contribute to the
realization of human freedom.
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Forord
Spørsmålene i tittelen på denne oppgaven har alltid opptatt meg. Gjennom dette arbeidet er de
blitt enda tydeligere som veivisere mot fremtiden. Hverdagen med barna, fordypningen med
medstudenter og lærere og støtten fra familie og arbeidssted, har vært til stor inspirasjon
underveis, og det er mange å takke.
Først vil jeg nevne Svein og Helge som har vært med meg hele veien. Resten av familien
skal også ha takk både for oppmuntring, gode råd og tålmodighet.
Jeg må rette en særlig stor takk til Christine og Ramesh som har båret ekstra mye på
Fresia, barnehageavdelingen min i disse to årene. De andre i Tryllefløyten Steinerbarnehage
fortjener også stor takk for at de har lagt forholdene så godt til rette for meg. Dessuten vil jeg
takke barna for alt de har vist meg og foreldrene for deres forståelse og interesse.
Så må jeg få takke Aksel Hugo og David Brieley som tok initiativet og etter mye slit fikk
opprettet denne studiemuligheten. En stor takk også til foreleserne og gjesteforelesere på
Rudolf Steinerhøyskolens avdeling på Foldsæ, Aksel Hugo, Bo Dahlin, Gunter Gebhard, David
Brierley, John Gee, Edvin Østergaard, Knut Omholt, Marianne Tellmann, Helge Godager, Agnes
Nobel, Johs Schieren og Jenny Steine.
Jeg vil dessuten spesielt takke den andre av våre hovedforelesere, Bo Dahlin, som i tilegg
var min veileder gjennom hele dette studiet. Hans tips om litteratur har vært uunnværlige, og
uten hans lune og nitide spørsmål, ville denne oppgaven hatt atskillig flere uklare områder for
leseren! Jeg må også spesielt få takke min gode søster Ingvild, som har tatt seg tid til å lese og
kommentere arbeidet mitt underveis, noe som har vært til uvurderlig hjelp.
Til slutt vil jeg nevne mine venner på dette pionerkullet som mastergradsstudenter; Axel,
Geir, Gerd Eva, Jorun, Liv, Markku, Michael, Olav, Pär, Raphael, Rigmor, Roy og Samuli. En stor
takk til dere alle! Vi har hatt det så fint sammen, og dere har lært meg mye, hver i sær.
Astrid Helga Sundt, Nesttun, 7.mai 2007
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Prolog
Salic er et høyt og slankt seljetre nedenfor ruinene etter skredderstuen på Foldsæ i Telemark.
Med disse glimtene først og sist i oppgaven min, vil jeg å gi leseren to små øyeblikksbilder fra
den veien jeg går på frem til oppgaven, gjennom den og videre...

Hos Salic
Fredag 13.10.2006
Nedom Salic en tur
Tar tid å finne roen i dag
Tenker på “values in education” som vi nettopp har snakket om
Følge naturen for å finne det guddommelige i hvert barn
Eller følge naturen for å kontrollere den i hvert barn
Herming som spontan fysisk reaksjon på kroppen
Eller blader som beveger seg i vinden
Løsner fra treet en høstdag
Øyet som tilpasser seg lyset
Sansningen som tar til seg et inntrykk
Mennesket som danner begrep og konsept
Mennesket som lærer ubevisst av det de ser
Mennesket som bevisst betrakter for å lære
Holdninger de møter, reaksjoner de får
Eller de tvinges til kunnskap
Gjennom andres handling
Barnet som pugger
Barnet som øver
Salic står stille
Venter han
Jeg ser på lyset
Gjennom bladene
På stammens styrke
På linjene, på fargene
Den dansende stillingen
Den døde stammen ved siden av
(Den har jo vært der hele tiden????.. )
Jeg ser de korsformede, små merkene i barken
Lytter til lydene rundt og plukker litt lav av stammen
Ser på de velkjente egenhetene til treet jeg kjenner så godt
Den store sprekken med god bark og litt mose i - en meter over bakken
Stammen som utvider seg og deler seg litt ned mot marken
Ser som sist at jeg kan møte et blikk
Vet det er meg som gir Salic øyne
Og - for første gang; en munn!
Vil Salic si meg noe i dag?
Legger øret mot barken
Lytter til stillheten
Banker en rytme
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En klang av tre
Banker lenge
Stanser
En tone
En lys tone
Kanskje en a?
men nå er det to toner, først
en lang, lys, så en kort dyp, en C?
Etter hvert klinger de to tonene sammen i en akkord,
Men stadig med avvekslende gjennomslag
Først for den lyse, lange
så for den dype, korte
Lytter igjen
Ingen toner nå..
Banket rytmen igjen
Lar hånden hvile
Venter…så
Tonene er tilbake
Som første gangen
Er det meg som skaper dem?
Slik jeg skaper øyne på treet eller troll i skyene?
Nei, ikke slik. Men mitt øre gir tonen en vei
Som skaper mulighet til å resonnere
Jeg forlater Salic
Vet han står der
Ennå
Vitende
Selv i mørket
Jeg går på skrå nedover, vil gå mot veien nedenfor, men havner i
Temmelig umulig terreng.. over stokker og grener, myr og våte marker
Jeg kommer ut på veien til sist
Ut av ”Wilderness”
Har jeg funnet noe jeg kan bruke, mon tro?
En hjelper, en visdomskilde, en skatt?

(- i Epilog, aller bakerst, etter referanselisten
finnes enda noen ord om Salic-)
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INNLEDNING
Vi etterligner dem som går foran oss. Vi tilpasser oss det miljøet vi lever i. Vi tilegner oss vår
livsform i samspill med hverandre. Dette er sannhet som de fleste kan slutte seg til, men det er
ikke all sannhet, for hvordan skjer denne etterligningen? Hva setter oss i stand til å ta opp
adferd fra hverandre og til å skape noe nytt? Hvordan vokser våre aktivitetsområder? Hvordan
tilpasser vi oss og forandrer våre egne og andres livsbetingelser? Hvor henter vi inspirasjon til
vekst?
Er etterligning kun kopiering med grunnlag i et ønske om å bli i stand til å utføre
samme handling eller bli mest mulig lik sitt forbilde, er det en utviklingsperiodisk læringsfase
eller er det først og fremst en ubevisst tilegnelse av det kulturelle og det sosiale miljø?
Overtakelse av stemning og humør, umiddelbar eller innlært innlevelse i en annens
sinnsstemning eller situasjon, er det også etterligning? Når kan tilpasning og innflytelse kalles
etterligning? Og når forvandles den innflytelse vi mottar til noe helt annet og nytt? I dialogen
opplever vi at inspirasjonen strømmer mellom mennesker både i tema, stemningsleie og
kroppsspråk. Utvekslingen er avhengig av den enkeltes evne og villighet til å være åpen for
påvirkning fra den andre og av det forholdet situasjonen oppstår i. En tilfeldig, uformell
samtale mellom gode venner med god tid, eller et formelt møte med planlagt agenda og fast
avsatt tid, gir helt forskjellige forutsetninger for gjensidig påvirkning, tilpasning og samspill.
Ubearbeidet eller bearbeidet, omgjort til vårt eget, eller i rå form, forstått eller misforstått,
ubegripelig eller til å begripe, gir vi uttrykk for våre inntrykk og setter dem ut i livet.
Gjennom den gjensidige utvekslingen og påvirkningen, gjennom avvisning og inspirasjon er
vi med på å forme hverandre. Vi klinger inn i hverandres liv. Vi tar opp trekk fra hverandre
og forvandler inntrykkene vi mottar fra omgivelsene til integrerte områder i vår egen adferd.
Våre egne uttrykk, våre spontane holdninger, våre langvarige følelsesmønstre og forestillinger
består mer eller mindre av omarbeidede inntrykk. Ikke bare lar vi oss påvirke av og tar opp i
oss inntrykk fra andre mennesker, også de fysiske omgivelsene setter sine spor i oss. Hvordan
skjer alt dette? Hvilket ansvar ligger i omgivelsene og hvilket ligger i oss selv? Hvilket ansvar
har jeg selv for de spor jeg setter i mine omgivelser, de spor jeg setter i barnet? Er det slik at
etterligningen leder mot frihet og ansvar, eller leder den tvert i mot mot uselvstendighet og
ansvarsfraskrivelse?
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Det var med disse spørsmålene jeg startet studiet høsten 2005. I forprosjektet mitt
ønsket jeg å undersøke sannheten i dette og å finne ut mer om hvordan denne gjensidige
etterligningen og tilpasningen virker i samspillet mellom barn og voksne. Underveis i
prosessen har jeg snakket med mange mennesker. Flere har spurt meg interessert om temaet
for prosjektet, og senere masteroppgaven min. Ved svaret etterligning, har de nikket
gjenkjennende. Dette er et velkjent begrep. Mine samtalepartnere syntes straks å vite hva jeg
ville undersøke, kanskje også hvilke svar jeg ville komme frem til. For meg har spørsmålet
stadig vært langt åpnere. Jeg begynte etter hvert å lure på om begrepet var utslitt, for fylt av
ferdige forestillinger, til å kunne benyttes. Ved nærmere ettertanke har jeg likevel funnet at
dette ordet er det som aller best dekker den opprinnelige kjernen i mine spørsmål. Jeg vil i
tillegg benytte en del andre, beslektede termer som kan samles under uttrykket
etterligningsrelatert adferd. Gjennom lesningen og forskningen jeg har gjort både i prosjektet
og ut over det, har jeg fått bekreftet og utvidet mine perspektiver på den gjensidige
tilpasningen og samspillet mellom store og små mennesker. Underveis i arbeidet har jeg sett
at disse to fenomenene samspill og tilpasning utgjør en så stor del av mitt tema at de har fått
plass allerede i oppgavetittelen. Som ytre adferd kommer disse to oftest langt tydeligere frem
enn selve etterligningen. At utvikling er etterligningsrelatert, trer likevel stadig tydeligere
frem for meg. Det er etterligningsevnene som setter oss i stand til å forholde oss adekvat og
positivt til hverandre, slik som vi faktisk gjør, som setter oss i stand til å forstå hverandre, til å
leve oss inn i hverandre, ta farge av hverandre og støtte hverandre.
I det pedagogiske grunnsyn jeg har funnet hos Rudolf Steiner 1, danner den spontane
etterligningen en grunnleggende basis for arbeidet med barn under skolealder. Sammen med
tankene over, er dette noe av det som i størst grad har fått prege mitt utgangspunkt for
spørsmålsstillingene i oppgaven. Gjennom historien kan en se hvordan vektleggingen på
menneskelige evner, kvaliteter og muligheter har variert i forhold til samfunnsbehov, politikk,
religion og verdisyn. Dette fremkommer både i filosofisk, pedagogisk og psykologisk
litteratur. Det er altså mulig å se på disse fenomenene i en bred, kulturell sammenheng. Det er
som om den menneskelige psyke ligger under havet – og hvilke øyer som stikker opp,
hvordan sjøkartet tegnes og navigeres etter, varierer med tenkningen i tiden. Slik også med
historieskrivningen.

1

Rudolf Steiner, 1861 - 1925 østerriksk vitenskapsmann, filosof og pedagog. Han la grunnlaget for den såkalte
”steinerpedagogikken” som et stort antall barnehager og skoler verden over nå er tuftet på. Steiner var en meget aktiv
og ettertraktet foredragsholder i sin tid og utga en rekke bøker. Gjennom sitt virke innenfor de områder han berørte,
utviklet han sitt menneskesyn, som han ga navnet antroposofi.
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Behovet for mitt fokus ser jeg som særlig stort i vår tids pedagogiske verden. Barnet
sees i dag som et aktivt, meningsbærende subjekt med rett til innflytelse på eget liv.
Individuelle ønsker og lyst står sterkt både innenfor utdanning, media og det kommersielle liv.
Samtidig er den selvfølgelige etterligningen mellom barn og voksne tonet ned som
læringsform. Gamle sosiale rollemønstre og innarbeidete felles samfunnsoppgaver går ikke
lenger naturlig videre i familier og nærmiljø. Den enkeltes blikk rettes i dag mot egne behov
og egen lykke. Håpet mitt er å nå et lite skritt ut med ideen om at etterligning kan føre til
frihet i et sosialt fellesskap.

Timeglasset og metoden
Å se en verden i et sandkorn
Og en himmel i en vill blomst
Holde uendeligheten i sin hule hånd
Og evigheten i en time
(William Blake)
Et timeglass er fullt av bitte små sandkorn. Når det står i ro, ligger sanden stille i det nederste
kammeret. Vender vi det, vil den sanden som befant seg midterst og øverst, danne det
nederste sandlaget i det som nå er blitt det nederste kammeret. Sanden vil renne gjennom
timeglassets tynne hals og legge seg i det som nå danner bunnen av glasset. Slik får vi se
hvordan hvert sandkorn passerer gjennom den smale passasjen og finner seg til rette i det
nedre kammeret i nye relasjoner til sandkornene rundt. Når sanden har lagt seg i det nedre
kammeret, er de fleste sandkornene skjult for øyet, og vi minnes ikke hvordan de så ut i det de
passerte. De er en del av en masse, og vi kan bare gjette hvordan de føyer seg inn i helheten i
mørket. Andre ligger ut mot glasset, og vi ser dem klart.
Sandkornene er øyeblikkene som legger seg til ro etter en stormfull ferd gjennom nået
fra fremtid til fortid. Noen er forsatt synlige, men de fleste synker inn i glemselen,
utilgjengelige for vår tanke midt inne i sandmassene. Men de er der enda, som spor i verden,
riper i overflaten, eller grums i sjelen. Forvandlingsøyeblikkene. Hvert eneste øyeblikk er et
slikt, forvandlingen som skjer gjennom nået da fremtid blir til fortid. Hvert øyeblikk som drar
gjennom tiden, gjennom timeglasset, er avhengig av hvordan det blir grepet, avhengig av om
det blir grepet, for det kommer aldri igjen – aldri som før. Men det har hatt en fremtid en
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gang, slik du og jeg har det, og det får en fortid som oss, men om det får en etterklang som
noen vil vite om, vil lytte til – er kanskje opp til oss? For subjektivt sett er tiden relativ, det
skal vi se senere i oppgaven, den er ikke alltid den samme, setter ikke alltid merkbare spor.
Våre valg, vår oppmerksomhet og vårt velbefinnende avgjør om det skal finnes en virksom
etterklang, om den etterlot seg et inntrykk til etterligning eller ettertanke.
Snur vi timeglasset en gang til, gjentar det hele seg, og sandkornene legger seg til rette
på en ny måte, påvirket både av håndens bevegelse og av tyngdekraften. Legger vi derimot
timeglasset på tvers, stanser noen sandkorn, noen øyeblikk opp i midten, og slik får vi en helt
unik sjanse til å betrakte dem. Det er nettopp det vi vil prøve her i oppgaven. I midten av
timeglasset, i vendepunktet som mennesket kan lyse opp med sin bevissthet, blir øyeblikkene
synlige. De er nå med sine speilinger av forventning og spenning, glede eller gremmelse i
kammeret over og under, sine feed back og feed forward, øyeblikkene da gjennombruddet,
forvandlingen og det ugjenkallelige skjedde. Fatalt? Ja visst, men i nederste del av glasset, har
vi enda øyeblikkene som gikk. Vi kan reflektere over dem og igjen tenke fremover med
fornyet innsikt.
Som i et timeglass vil denne oppgavens første del gi et vidt perspektiv på sitt tema i
tid, rom og forståelse. Jeg utreder noen sentrale begrep i oppgaven, så som etterligning og
innflytelse, tilpasning og samspill. Etterligningens og den gjensidige utvekslingens plass i
samspillet mellom barndom og oppvekst og i forhold til politikk, kultur og samfunnslag i det
sosiale og utviklingsmessige forløp blir så tatt opp. Individ og samfunn sees i lys av hverandre
både i historisk og geografisk / etnografisk sammenheng. Vi betrakter selvet som langsomt
manifesterer seg og avgrenser seg mot verden. Her er det meste skjult for øyet, og vi må lese,
tenke og leve oss inn i hvordan forholdene kan se ut. Verden både i tid og rom blir
utgangspunkt for mitt spørsmål om hvordan etterligningen virker, hvilken rolle den spiller og
hvilken frukt den bærer. Jeg tar sikte på å belyse disse fenomenene ut fra disse brede,
grunnleggende perspektivene, se på hvordan etterligningen, tilpasningen og samspillet
foregår. Jeg vil betrakte den funksjon og betydning de får i forhold til menneskets utvikling
mot selvstendighet, ansvarlighet, medmenneskelighet og frihet i det sosiale liv. Metoden min
blir da å etterspore kilder som kan fortelle meg noe om dette og så å drøfte disse. Med den
kvalitative metoden som jeg ser som den mest meningsfulle når det er menneskelige,
prosessuelle utviklingsområder som undersøkes, finner jeg ikke konkrete, målbare svar. Når
jeg velger denne metoden, er det fordi den nærheten til fenomenene som denne metoden gir
meg, er nødvendig for at de skal stå frem med sine spørsmål, svar og nye spørsmål. Slik kan
åpen observasjon og tolkning bli mulig. Etterligningen er i sitt vesen sirkulær og dialektisk.
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Den beveger seg frem og tilbake mellom mennesker og miljø, rollene skifter, vi etterligner oss
selv og hverandre, vi bygger og river ned, erfarer og bygger videre. I dette spillet ville den
positivistiske tenkningen komme til kort fordi vi ikke kan komme til noe endelig svar.
Den andre delen av oppgaven kan sammenlignes med timeglassets smaleste parti. I
denne delen av oppgaven setter jeg hele mitt fokus på barnet og hvordan det etterligner og
forvandler sine inntrykk til utrykk. Vi prøver å danne oss bilder av etterlignings- tilpasningsog samspillsfenomenene i menneskenaturen. Vi prøver å få øye på de sosiale og individuelle
utviklingssteg, ved å betrakte øyeblikksbilder fra barndom og utvikling. Vi legger timeglasset
på tvers, stanser tiden og studerer øyeblikket, hva er det egentlig som skjer? Eksempler på
etterligning, tilpasning og samspill, påvirkning og modning blir her belyst fra forskjellige
ståsted og i forskjellige perspektiver. Nå blir spørsmålene sett i forhold til utviklingen hos
barnet i barnehage- og småskolealderen. Etter først å ha gjennomgått og drøftet uttalelser om
barn og etterligning fra Rudolf Steiner og andre sentrale filosofer, psykologer og pedagoger,
vil jeg fremlegge en del eksempler. Våren 2006 gjorde jeg en undersøkelse av etterligning hos
barn. Et mål for dette prosjektet var å se på barnets etterligning, handlingenes og utsagnenes
vei fra modellen til barnet og deres eventuelle karakterdannende virkning. De fleste av
eksemplene her er hentet fra denne undersøkelsen. Jeg vil gi dem en så nøyaktig (”tjukk”)
beskrivelse jeg kan og dernest gå inn og tolke det jeg ser. Noen av eksemplene vil ha karakter
av små anekdoter, andre vil bestå av transkripsjoner fra korte filmklipp med tilhørende
beskrivelser. Et par barnetegninger vil jeg også legge til. Jeg ønsker å bli i stand til å se og å
beskrive det jeg ser med et språk som avdekker og gjør gjennomskuelige de fenomenene som
trer frem også for dem som leser. Jeg håper gjennom arbeidet med eksemplene, å kunne
beskrive etterligning, tilpasning og samspill på en fenomenologisk måte. Kanskje vil jeg være
i stand til å peke på spørsmål som dukker opp i eksemplene og å trekke frem enkelte mulige
svar.
Det ligger en hel del utfordringer på lur i den fenomenologiske metoden, både av
subjektiv og objektiv karakter. Objektivt sett vil denne metoden ikke gi kvantitative og
generaliserbare svar som forteller at ”slik er barns etterligning”. Den sier bare at ”slik ser jeg
etterligningen nå” og i høyden også: ”slik kan barns etterligning fremtre”. En av utfordringene
ligger nettopp i å ikke generalisere det som ikke er generaliserbart. Mitt inntrykk er at det er i
ferd med å skje et langsomt paradigmeskifte i retning av en mer subjektiv tilnærming til
fenomener. Slik kan det i alle fall virke ut fra foredrag, bøker og temahefter innen
barnehagepedagogikk og andre fagområder innen menneskelige relasjoner som jeg har støtt
på i de senere år. Bugge (1998) siterer antropologen Clifford Geertz som sier: “the essential
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task of theory building here is not to codify abstract regularities, but to make thick description
possible, not to generalize across cases but to generalize within them.” Å generalisere innen et
enkelt fenomen, kan forklares med å søke den innerste meningen eller essensen i fenomenet.
Ved først å gi en såkalt tykk beskrivelse, og dernest se bort fra detaljer som synes irrelevante i
sammenhengen, håper jeg å få øye på hvilke trekk ved fenomenet som gjør det til det det er,
for eksempel etterligning. Muligheten åpner seg nå for å avdekke eventuelle trekk som måtte
gå igjen ved fenomenet etterligning når jeg tar for meg et nytt tilfelle med like stor åpenhet og
undersøker om noen av de samme trekkene viser seg. Slik kan essensen i fenomenet tre frem
som noe typisk.
Metoden inkluderer meg som subjekt. Jeg vil både påvirke og bli påvirket av det jeg
finner. Mitt håp med å benytte denne metoden, og også mitt håp for selve oppgaven er jo
nettopp også å kunne bli påvirket og å påvirke – i form av å rette både mitt eget og også
andres blikk mot etterligningsfenomenet på en mer bevisst, fokusert og nyansert måte.
Underveis vil jeg gå igjennom flere av de erfaringene jeg selv har hatt av fenomenet og se på
dem både i lys av de teoriene som skisseres, i lys av den tiden vi lever i og den pedagogikk og
didaktikk som formuleres i dag. Med hjelp av nåtidige og tidligere teoretikere og praktikere
på området vil jeg belyse disse eksemplene fra min egen praksis med barn og undersøke
hvordan en kan se at disse barna gjensidig påvirker hverandre tematisk, stemningsmessig,
eller i sin adferd, hvordan de etterligner voksne eller eventuelt at de knapt lar seg påvirke. Jeg
vil også dvele ved hvordan etterklangen av de inntrykk barna mottar og til dels gir uttrykk for
gjennom synlig etterligning, kan ha innflytelse senere i deres liv. Jeg ønsker å vurdere
gyldigheten i at etterligning er barnets viktigste vei til læring. Jeg ønsker videre å se hvilke
innflytelse som eventuelt er parallell eller erstatter etterligningen hos dagens barn, og jeg
ønsker å se hvordan tilpasnings og samspillsferdighetene utvikler seg.
I tredje del har jeg intensjon om å gi et begrunnet riss av det pedagogiske grunnsyn
som jeg mener bør ligge bak arbeidet i dagens barnehager, småskoler og fritidshjem 2. Mitt
mål er å fremheve ansvaret som følger av realitetene, se de didaktiske og etiske utfordringer
vi står overfor, og hvordan disse kan møtes. Nå er det nettopp dette som er fokus; hvordan øke
bevissthet og ansvarlighet i forhold til det faktum at barn hermer. Her blir det nødvendig å se
på i hvilken grad en er oppmerksom på den medlæringen som hele tiden skjer ved siden av de
voksnes bevisste påvirkning. Det blir nødvendig å se på hvordan relasjonene både mellom
barna og mellom de voksne og barna virker inn på de voksnes rolle som forbilder. Med

2

Gjennom hele oppgaven benyttes betegnelsen fritidshjem fremfor SFO for å unngå bokstavforkortinger.
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bakgrunn i temaet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet vil jeg ta opp hvilke voksne
forbilderoller vi inntar bevisst og ubevisst, og hvordan disse eventuelt kan bearbeides
gjennom selvrefleksjon, veiledning og utdanning. Metoden her vil være drøftende, til dels
dialektisk; hva slags forbilder, hva slags rollemodeller, hva slags pedagoger og
medmennesker trenger barna for å utvikle seg som frie mennesker med ansvar for hverandres
og jordens fremtid? I denne delen av oppgaven belyses muligheten for konkret å styrke
arbeidet med konsekvensene av de undersøkelser som er gjort. Mastergradsstudiet som ligger
til grunn for denne oppgaven er praksisrelatert, og de betraktninger som taes inn i oppgaven er
gjort med bakgrunn i mer enn tyve års arbeid i barnehage. Her beskrives forslag til hvordan
samværet med barna i barnehage, fritidshjem og skole kan gjennomføres slik at hensynet til
etterligning, samspill og utveksling av stemning og handlingsmønster tas best mulig vare på.
Utfordringen ligger i å finne en måte der utdanning av personale, veiledning av medarbeidere
og studenter og samarbeidet med foreldre utøves slik at den enkeltes bevissthet om disse
lovmessighetene økes og hjelper barn og unge på deres videre vei inn i fremtiden. Denne
oppgaven vil som helhet ikke gi ferdige, målbare svar og resultater, men kan forhåpentligvis
sette fenomenene etterligning, tilpasning og samspill i et enda tydeligere perspektiv.
De tre delene i oppgaven min vil være av ganske forskjellig karakter og kreve
tilsvarende forskjellige tilnærmingsmetoder, stil og form.
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DEL I, SPOR OG SPEIL
- vi setter opp timeglassett og lar sanden renne -
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Etterligningsnaturen rundt oss og i oss
”Øynene er sjelens speil” og ”Å knuse et speil gir syv års ulykke” sa de gamle. Kanskje
gjenspeiler uttrykkene nettopp kunnskap om viktigheten i det å kunne speile. Kanskje kjente
de gamle verdien i det å kunne ta til seg livet omkring på en uhildet måte, merke seg det som
står frem som vesentlige trekk i sine omgivesler og i sine medskapninger. Kanskje så de på
evne til å ha oppmerksomhet på øyeblikket før man selv legger til sin egen tolkning som
vesentlig. Er det ikke dette som er porten til vår intuisjon?
Det finnes speil i naturen, - havet og jorden speiler himmelen, månen speiler solen,
mønsteret i planetenes vandringer på himmelrommet ligner formene i plantenes frøkapsler.
Speilingene i mikro- og makrokosmos forteller oss at det å gjengi de inntrykk som mottas, er
nedlagt i oss, at verden alltid har tatt i mot og gitt videre i ny form alt etter sin natur og
tilstand. Dyr og fugler som lever i flokk har evnen til å forflytte seg så synkront at det for vårt
øye kan se ut som absolutt samtidighet. Når vi som mennesker tar opp våre medmenneskers
uttrykk og forvandler det til vårt eget, kan det også skje i løpet ev et knapt målbart øyeblikk.
Vi følger den naturen vi selv er en del av.
Det lille barnet ønsker å kommunisere og gjør det. Det ørlille mennesket på mammas
mage, som enda ikke kan løfte hodet, kanskje heller ikke feste blikket, trosser kan hende et
øyeblikk sin egen manglende muskelkontroll, styrke og ferdighet, løfter hodet og møter med
fasthet morens blikk. Mange av oss har opplevd dette møtet, og kjent at hendelsen inneholdt
en meddelelse og en kommunikasjon av en grad det er vanskelig å sette ord på. Speiling og
etterligning mellom moren og den nyfødte er påvist allerede minutter etter fødselen. Den
lekende formen etterligningen, tilpasningen og samspillet får, etableres etter kort tid.
Alt vi har rundt oss, eksisterer i forhold til noe annet som det speiler og speiles av,
men speilingen er aldri mer presis enn tilstanden til ”speilet” som tar i mot. Enten du speiles
av ditt duggete baderomsspeil eller av din jublende to år gamle datter, enten bildet forblir hos
speilet eller forsvinner i det øyeblikk du fjerner deg, var bildet du ga fra deg en realitet.
Vannet i bekken følger med sang bakkens formasjoner. Mennesket lar seg også ubevisst
influere, tar opp informasjon og gir den sitt uttrykk, både fra landskap, klima, dyr og
medmennesker.
Begrepet innflytelse kjenner vi igjen som sammensatt av to ord: et retningsord,
preposisjonen, inn og et bevegelsesord, omdannet fra verbet, flyte. Det siste bringer tanken
hen på vann eller noe annet flytende, noe viss bevegelse vi vanskelig kan hindre og viss form
uvegerlig tar den negative formen av sin mottaker. Noe flyter inn i mottaker slik at hans eller
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hennes adferd, følelser, tanker eller kanskje utseende blir påvirket, en forandring, permanent
eller forbigående har skjedd. Etterligning er også et ord sammensatt av en preposisjon og et
omdannet verb. Her angir ikke preposisjonen en retning, men sier noe om plassering i tid.
Verbet beskriver ikke en bevegelse, men en tilstands forhold til en annen tilstand. Vi sa at
ordet flyte brakte tanken hen på noe som vanskelig lot seg hindre. En som blir influert vil i
liten grad yte motstand, men være passiv mottagende. Ordet etterligne klinger mer aktivt, den
som etterligner har et bevisst eller ubevisst ønske, et ønske om å ligne. Slik vil vi i hvert fall
gjerne tro at det er. I løpet av denne oppgaven, skal vi se at det ikke er sikkert at den som
etterligner, alltid har et slikt ønske, eller at den som mottar innflytelse ikke selv har et valg. Et
tredje sentralt begrep i denne oppgaven er ordet tilpasse. Preposisjonen her betegner igjen en
retning, noe som samler, mens verbet beskriver en mulig vilje til endring for å oppnå en
adekvat form i forhold til noe annet. Samspill er også et sammensatt ord. Om første del ikke
nettopp er en preposisjon, så er det likevel del av et ord som angir en relasjon, og vi vil oftest
assosiere det til en relasjon av likeverdige. Andre del av ordet; spill, betegner noe som
beveger seg mellom to eller flere, og vi forbinder det med lyst og glede. Vi spiller sammen.
Jeg har spurt meg selv om tilpasset adferd kan være noe annet enn
etterligningsrelatert. Under fremsetter jeg en betraktningsmåte som beskriver hvordan
tilpasningsadferd og etterligningsadferd forholder seg til hverandre. Fremstillingen gis ikke
med noen form for autoritet, kun som et visuelt tankeeksperiment som kan hjelpe leseren til å
ane hvilke tanker som ligger bak teksten i oppgaven. Tanker om hvordan vi som mennesker
tar med oss vår etterligningskapasitet over i våre sosiale tilpasningsmønstre.

Figur 1: En betraktningsmåte laget for å beskrive hvordan tilpasningsadferd og
etterligningsadferd kan forholde seg til hverandre.
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Handlingsalternativer kan utvikles ved at etterlignet adferd omdannes til egne adferdsmønstre
og ferdigheter som blir integrert i personligheten. En handling eller et reaksjonsmønster
innlært gjennom etterligning, modifiseres og blir til tilpasningsadferd gjennom erfaring og
innarbeiding. Etterligningsadferd og tilpasningsadferd foregår både bevisst og ubevisst.
Ubevisst etterligning og ubevisst tilpasning utgår begge fra en sansereaksjon. Fra et visst
perspektiv kan en si at det skjer en form for passiv etterligning først, i det den allerede skjer i
vårt sanseapparat, slik øyet speiler lyset. (Fysiologisk forankring for speiling er beskrevet i
kapitlet Dagens naturvitenskapelige perspektiv; speilnevroner på side 21). Den videre
reaksjon på det mottatte inntrykk kan bestå av indre eller ytre etterligning, indre eller ytre
tilpasning. Umiddelbar stemnings eller handlingsmessig tilpasning til et miljø eller en
situasjon, har altså sitt tidligste utgangspunkt i personens indre etterligning, dernest i hans
eller hennes evne til tilpasning. Tilpasningen kan, som sirklene viser, nettopp inneholde en
direkte etterligningsrelatert adferd. Den bevisst tilpassete holdningen skjer ut fra en ytre og en
indre impuls. Den indre impulsen er allerede tilpasset det ytre behov ut fra erfaring, kunnskap
og innlevelse i den foreliggende situasjonen.
Blir våre ideer og visjoner møtt med oppmuntring og begeistring, våre følelser møtt
med forståelse og våre handlinger med takknemmelighet, vil slike reaksjoner ikke bare være
tilbakemeldinger for oss, men de vil også være også ”fremtidsmeldinger”; de vil lede oss
videre på vår vei i livet. Gjennom tilpasning til andre har vi hatt innflytelse på oss selv, men
om dette skal bli en frihetsvei, står fortsatt igjen å se. Gjentakelse av en suksess garanterer
verken for gjentatt suksess eller videre utvikling. Motstand kan ikke sjelden frigjøre mer enn
medgang og få oss til å lete etter nye muligheter, se nye løsninger, møte nye krav. En
repetisjon kan, som kopien mangle kraft og liv.
Både dyreunger og menneskebarn etterligner de voksne. At det er en rent
overlevelsesmessig drift som står bak impulsen til å ta etter de voksne for å lære å mestre
livet, kan en fort overbevise seg selv om, for eksempel når en betrakter bitte små lam som
”lekebeiter” langs gresstustene en tidlig vårdag. Likevel mangler vi noen ledd: Hvordan
fortsetter etterligningen, og hvordan forvandles den i mennesket til vår videre selvstendige
adferd? Vi vet at etterligningen fortsetter på flere plan. Dette er ting vi vil komme nærmere
inn på senere i oppgaven, her skal kunne antydes noen av dem.
Fenomen og begreper som kopiering, imitasjon, etterligning og innflytelse blir møtt
med svært varierte holdninger både i historien, i ulike kulturer og samfunnslag og i de
forskjellige livsfaser. Vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, eller så langt bort fra vår egen
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kulturkrets, før vi finner samfunn der det var en selvfølge at barna tok opp sine foreldres yrker
og lærte gjennom naturlig etterligning. Ved siden av fungerte autoritetsprinsippet og kravet
om den absolutte lydighet. Barna skulle finne sin plass både ved å etterligne og ved å adlyde
sine foreldre. Det var aldri noen tvil om hvilken vei de skulle slå inn på. Etterligningen var
høyt verdsatt i forhold til arbeidskapasitet og nytte. I forhold til adferd og oppdragelse
fungerte den helst som medlæring, en ubevisst overføring og overtakelse av holdninger,
tankemønstre og reaksjonsformer fra den ene til den andre, fra den voksne til barnet. Hvilke
roller de voksne hadde i forhold til andre samfunnslag ble, og blir stadig overført fra
generasjon til generasjon gjennom forbilde og etterligning. Samtidsforholdene vil prege hvor
dypt og uforanderlig etterligningsmønstrene fester seg og blir en varig integrert del av
personligheten.
De forskjellige kulturkretser legger vekt på ulike aspekter ved etterligning. I Det
gamle testamentet, som er felles for flere av de store verdensreligionene, heter det at
”Mennesket er skapt i Guds bilde”. Det er ikke lenge siden vi så at denne forestillingen ga seg
sterke utslag i samfunnet da tegning av Muhammed ble fremstilt i norsk og dansk presse. Her
fikk vi demonstrert den respekt muslimene vil vise sin enestående ved ikke å tillate noen
etterligning. I vår egen religiøse tradisjon har billedliggjøringen av de hellige heller skullet
fungere som noe som brakte dem nærmere oss og derved skulle få større innflytelse på våre
liv. I alle samfunn finnes tradisjoner og regler for hvem som har lov til å etterligne hvem. I
Japan er det for eksempel svært mye større forskjeller på hvordan en kvinne og en mann
bruker språket, enn det er hos oss. En kvinne som tar etter menns språk, blir ikke velsett. Barn
oppfatter og kategoriserer raskt personene i sine omgivelser og leter seg frem til sine
forbilder. Jenter tar helst etter kvinner, og gutter tar helst etter menn.
Synet på kopiering er også kulturbetinget, på samme måte som synet på etterligning.
Er den kunnskap en selv har kommet frem til, ens egen eiendom? I vår egen kultur gjelder
åndsverkloven strengt. Enhver kopiering må det gis tillatelse til, og et hvert sitat skal henvise
til sin opphavsmann. Man har rett til å utrykke seg, og rettigheter i forhold til sine egne
utrykk. Enhver står fritt når det gjelder hva en tar til seg fra omverden, men må kle det i sine
egne ord eller gi det ny form dersom hun eller han vil fortelle om det på trykk. I en gammel
østerlandsk kultur heller holdningen til kunnskap i en helt annen retning. Dersom et menneske
har kommet frem til noe som kan være til nytte for andre, tilsier moralen at han eller hun skal
dele sin viten med omverden (Dahlin og Regmi, 2000). Like lite som en eier det en finner på
gaten, eier en det en finner i idéverden.
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Hvilke muligheter innbyggerne i et samfunn har til å velge sine forbilder og sine veier,
vil også prege deres syn på barndommen. Om det er krig eller fred i landet, hvordan de
helsemessige forhold i samfunnet er, hva slags samfunnsøkonomi som råder; alt henger
sammen og virker bestemmende for hvilke muligheter foreldre ser for sine barn, og for
hvordan de stiller seg til deres valg av forbilder.
Samfunnsmessige og politiske situasjoner preger også innbyggernes forhold til
enkeltindividets frihet og etterligning. I et samfunn med diktatorisk styreform er det stramme
rammer og begrensninger for hva slags forbilder en skal være for sine barn. Slik har en prøvd
å regulere barns oppvekst gjennom etterligningen både i gammel og mer moderne tid. I et
demokratisk system, som det vi har, der det legges vekt på den enkeltes stemme, ser en at
menneskets etterligningsnatur blir et sterkt markedsmessig moment som søkes påvirket
gjennom media. Politikerne går ut og tillegger seg selv og sine partifeller allmenne moralske
og vitale egenskaper og motiver som enhver bør ta til seg. Kommersielle krefter angriper
enkeltmennesket og ganske særlig barn og unge som er på leting etter sin egen identitet og har
sterke behov for idealer å etterligne. Etter hvert som media blir en stadig mer dominerende
faktor i samfunnet, blir både barn og voksne i økende grad daglig utsatt for et massivt angrep
av instanser som ønsker å ha innflytelse på våre liv. Motivet er at vi skal etterligne, la oss
påvirke. Markedsføringen henvender seg til alle sider ved oss. Vi blir vist forbilder som
tenker, reagerer, handler og ser ut på en trendsettende måte. Trendanalytikere undersøker
hvilke forbilder de unge til en hver tid følger, og hvilken retning samfunnet heller mot.
Gjennom å avlese dette kan de hjelpe sine kunder i forretningslivet og til en viss grad også i
det politisk liv til å møte sine potensielle meningsfeller, velgere eller kjøpere der de er, og
tilpasse sine tilbud slik at de treffer flest mulig ”hjemme”, som det heter.
Det er likevel ikke alltid at det som viser seg å bli en mote, ”oppstår i Paris”. Ofte
finner moteskaperne sine impulser i opprørsgrupper som vinner popularitet i deler av
befolkningen. Hippiebevegelsen og de motene som ble skapt i ettertid av den var et typisk
slikt tilfelle. Et annet er saggerne med buksene farlig langt nede på rumpen, en mote som sies
å ha oppstått i amerikanske fengsler der beltene ble fratatt de innsatte. Også denne trenden har
markedet

grepet.

Ungdomsidoler

kan

imidlertid

også

skapes
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fra

rent

markedsføringsmessige og kommersielle motiver, slik det ble gjort da en kvinnelig popgruppe
ble dannet for noen år siden. Idealer og forbilder er viktige holdepunkter under oppveksten.
Unge blir derfor særlig lett bytte både for markedskrefter og politiske meningssankere.
Lokale forhold betyr mye for om vi tillater oss å etterligne hverandre eller ikke. I et
naboskap kan det være fullt akseptert å male huset i samme farge som naboen. I et annet sted
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går ikke slikt upåaktet hen. Bygd eller by, tettsted eller ensomme strøk, alt er med å prege
hvordan vi søker likhet og ulikheter med hverandre. Det sosiale miljøet influerer sterkt på
hvilken etterligning som møter aksept. Mye av det holdningsskapende arbeid som drives av
miljøorganisasjoner og lignende, spiller også nettopp på etterligning fra person til person i
lokale miljøer. Slik kan de nære omgivelsene få innvirkninger på hvordan vi lever våre liv og
finner våre forbilder.
Hvordan modellen opplever det å bli etterlignet, varierer etter hvem som etterligner
hvem, hvilke roller en blir etterlignet i, og om det blir gjort i lærings- kopierings eller
underholdningsøyemed. Allerede små barn kan oppleve etterligningen som negativ. Det er
ikke sjelden at en hører barnehagebarn beskylde hverandre for å herme. Ønsket om å beholde
det en opplever som sitt, sin egenart, noe en selv har skapt, kan være sterkt også om det ikke
er til å ta og føle på, men for eksempel en lek eller en uttrykksform. Balansen mellom behovet
for å markere sin individualitet og å tilhøre en gruppe er hårfin og avhenger sterkt av hvem
man i øyeblikket er i nærheten av. Personlig trygghet og popularitet betyr mye for et
ungdommelig forbildes generøsitet når det gjelder å la andre ta etter for eksempel i en
skoleklasse. Å bli etterlignet i stil, klesvei eller språkbruk i ren beundring kan oppleves som
ufritt og utløse både sinne og negativitet. Noe helt annet er det når to som opplever seg som
likeverdige, finner frem til lik stil, selv om den ene går foran. Den positive eller nøytrale
etterligningen ligger med andre ord tett opp til den negative. Tilhørighet til gruppe betyr mye
for opplevelsen av identitet og egenart. Samspillet mellom flere er en nødvendighet for
utviklingen til den enkelte. For noen mennesker er det særlig viktig å markere at en er
individualist og uavhengig av andre, mens det for andre, særlig for de unge, nettopp er viktig
å markere samhørighet. Mange land praktiserer enda ordninger med skoleuniform. I vårt land
uniformerer mange seg frivillig. De viser at de har en tilhørighet, enten ved å følge den moten
som tid og sted krever, eller ved å markere sin politiske eller patriotiske overbevisning
gjennom å bære for eksempel Palestinasjal, eller, som i Norge under krigen; en binders på
jakkeslaget.
Erting og terging skjer ofte i form av forvrengt herming eller etterligning og markerer
avstand i motsetning til tilhørighet, til den som blir hermet. Når barn og ungdom – eller
voksne for den saks skyld – ønsker å more seg eller hverandre på andres bekostning på denne
måten, vet vi det kan oppleves særdeles krenkende og isolerende (dersom den ikke er
godlynt). Dette er særlig tilfelle dersom offerets selvbilde fra før er svakt, og han eller hun
opplever at etterligningen forvrenger gjenkjennelige trekk ved ham eller henne.
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Samme etterligningshumor var det narren ved hoffet benyttet seg av i gamle dager.
Målet var både å underholde, men også å gjøre narr av sin arbeidsgivers motstandere og,
dersom det var en intelligent og dyktig narr, samtidig å veilede ham ved å vise ham
motstanderens svake punkt. Mange revykunstnere og mange av dagens ”stand-up” komikere
benytter tilsvarende parodierende imitasjon i sine forestillinger. Karikaturtegninger i pressen,
satire og ironiserende avisinnlegg inneholder og nettopp en snert som skal få leseren til å
trekke litt nedlatende og gjenkjennende på smilebåndet over den som fremstilles.

Inntrykkenes vei gjennom mennesket og tilbake til verden som uttrykk
Litt populært kan vi si at det som kommer til utrykk gjennom oss er utrykk for inntrykk av
avtrykk som vi har mottatt fra verden, fra vårt eget indre eller fra våre omgivelser. Avtrykkene
kan vi billedlig talt nesten se som mekaniske negativer, mens inntrykkene er det vi bevisst
eller ubevisst har mulighet til å gjøre noe med, og uttrykkene er det vi gir videre.
Den tyske psykiater Thomas Fuchs, har i forbindelse med sitt arbeid med voksne
pasienter, studert hvordan dialektikken mellom legeme og person utvikler seg og virker i
mennesket. Han kaller legemet for en mellomsone mellom meg og verden. Legemet er
verdens formidler, og alt vi sanser og erfarer, alt vi tar til oss er følgelig preget av vår
legemlige tilstand. Vårt legeme blir slik et medium. Hvordan vi har det fysisk og psykisk, vil
være bestemmende for vår opplevelse av verden som enkel eller uforståelig, behagelig eller
ubehagelig. Fuchs hevder at jo klarere og mer transparent dette vårt medium holder seg, jo
renere griper vi verden, og jo bedre kan vi skille det betydningsfulle fra det betydningsløse.
Sansningen innebærer en total måte å forholde seg på, mener han. Enten det er et tilfeldig
blikk mot en medpassasjer, en engstelig berøring av det kalde vannet, en skeptisk lytting til en
politisk motstander, et entusiastisk åndedrag en frisk vårdag, et nytende inntak av et lekkert
måltid; beredskapen i våre sanser er allerede preget i det de trer i funksjon
Som mennesker er vi i imidlertid stand til å heve oss over det sanselige og over våre
drifter dersom vi opprettholder våre legemers transparente formidlerrolle. Vi er i stand til å
forplikte oss selv i forhold til verden, og vi er i stand til å realisere en fri vilje. Blir
gjennomskinneligheten i dette legemlige mediet der i mot grumset til, vil legemets tilstand tre
forstyrrende i forgrunnen for objektet. Mennesket mister sin frihet og kan falle ut av den
sosiale sammenheng det står i.
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Ved all sansning er selve sanseapparatet den første aktive part, og ved mottakelsen av
alle inntrykk finner det sted et samspill mellom våre sanser. Hos mennesket er det
tilsynelatende synssansen som er den dominerende sans. Dette gjenspeiler seg i språket, - som
for eksempel i ordet ”tilsynelatende” eller i det engelske ”I see” som ”jeg forstår”. Tidligere
forskning rundt sansning og hukommelse har vist at både lukt, toner og smak bringer frem
minner i oss i minst like stor grad som synet. Likevel vil det for de aller fleste av oss være
gjennom visuelle forestillinger vi gjenkaller våre erindringer i bevisstheten. Fuchs viser hvor
omfattende det vi tar til oss av form og bevegelse gjennom sansene virker i oss.
Beim Wahrnehmung ein Silhouette (eines steilen Bergaufschwungs, eines sanften
Wölbung) spüren wir unmerklich ihre Bewegungsanmutung und bilden ihre Verlauf
leiblich in uns nach. Einen Vogel mit weiten Schwingen durch die Luft fliegen zu
sehen heißt, es ihm leiblich spüren gleich zu tun, indem wir dem rhythmischen
Bewegungsverlauf in uns anklingen lassen. Wir können von einem in der
Wahrnehmung wirksam mimetischem vermögen des Leiben sprechen. (2002, s. 38 39).
Mimesis smelter inntrykkene som blir mottatt sammen slik at rester av det opprinnelige
utrykket beholder noe av sin virksomt hos den som mottar det. ”Bewegung sehen heißt sich
’virtuell’ mitzubewegen” (Ibid s. 39).
Mimesis is the basic theoretical principle in the creation of art. The word is Greek and
means “imitation” (though in the sense of “re-presentation” rather than of “copying”).
Plato and Aristotle spoke of mimesis as the re-presentation of nature. According to
Plato, all artistic creation is a form of imitation: that which really exists (in the “world
of ideas”) is a type created by God; the concrete things man perceives in his existence
are shadowy representations of this ideal type. Therefore, the painter, the tragedian,
and the musician are imitators of an imitation, twice removed from the truth.
(Encyclopaedia Britannica, 2007).
Mimesis er altså noe annet enn ren imitasjon. Om mimesis blir forstått slik grekerne brukte
det, som en beskrivelse av forholdet mellom kunst og virkelighet, vil det også beskrive
forholdet mellom barnets lek og virkeligheten. En kan si at i grekernes kunst besto mimesis av
en sublimering av det kunstneren sanset. Billedhuggerens opplevelse av menneskeskikkelsen
ble til en idealisert fremstilling. Ved sublimering kan skapende kunst og lek virke inn på vår
adferd.
Den første reaksjonen på et inntrykk i våre sanseorganer er alltid kopiering av det som
stimulerte organet. Kopien vil være mangelfull, men det mottatte inntrykk vil være nøyaktig
og uendret ut fra det perspektiv og de forhold det ble mottatt i. Sanseinntrykket vil så

18
umiddelbart omsettes til et vi kan ta opp bevisst eller ubevisst og gjøres tilgjengelig for en
reaksjon. Enten dette stimuli kommer fra vårt eget indre eller fra utenverden, enten det er av
fysisk eller spirituell art, vil det i denne øyeblikkelige prosessen skje en forvandling av det
signal vi mottok. Den reaksjon som aktiveres, vil uavhengig av vår oppmerksomhetsgrad
være personlig og subjektiv. Enten det som kommer til uttrykk, fremstår som herming eller
inspirasjon, vil det alltid bygge på et første ekko i sansningen. Sanseinntrykket vil i hvert
tilfelle relatere seg til det organ det oppleves som mottatt gjennom: ”Jeg så...” selv om det
opplevde både er mottatt gjennom syn og bevegelsessans. Eller ”Jeg hørte…” selv om
inntrykket kom til oss både gjennom hørsel og likevektssans. ”Jeg mintes …” selv om
assosiasjonen dukket opp gjennom en duft. Den subjektive etterligningen eller tilpasningen
som skjer via persepsjon, er like ufravikelig aktiv som våre sanser er. Om inntrykket vil
bevares som et minne, om det vil integreres i bevisst adferd eller om det vil synke inn i det
underbevisste, avhenger av vårt ubevisste ønske. Den kontekst inntrykket oppstår i, vil
sammen med vår modenhet, vår holdning og vår sinnstilstand, være avgjørende for hvordan
utvelgelsen og etterligningen av sanseinntrykkene initieres. Det er her det avgjøres om det
skal få et gjenkjennelig uttrykk eller ikke. Kanskje vil vi få se det i barnets lek? Kanskje vil
vi observere det hos ungdommen som inntar likedanne positurer i køen foran kinoen? – eller
kanskje vil vi oppdage det ved gjenkjennelsen av våre foreldres adferd hos oss selv når vi
oppdrar våre barn? Etterligning er altså først en spontan, ubevisst hendelse i våre organer, og
dernest en forvandling og utvikling i oss selv.
Hvilke inntrykk vi lar stige opp til vår tenkning, er ikke tilfeldig, men beror alltid på
vår personlige tilstand. Jeg har valgt å kalle denne første aktive indre impulsen en sans fordi
den, i likhet med vårt øvrige sanseapparat, aldri er helt passiv. Denne sansen som jeg vil
benevne møtesansen, er den som gir oss mulighet til forvandling i møte mellom verden og oss
selv, mulighet til å ta i bruk vår intuisjon. Under har jeg gjort et forsøk på å fremstille
sanseprosessene våre grafisk. Som våkent menneske kan vi bevege vår oppmerksomhet
oppover i denne prosessen for å være tilstede bevisst før våre fordommer eller våre sympatier
og antipatier aktiveres. Tallsøylene viser vår grad av oppmerksomhet, i forhold til hvordan
stimuli berører oss i det daglige. Jeg antar at denne vanligvis vil ligge ved grad 1, eller pendle
mellom 1 og 2. Ved øket våkenhet vil vi imidlertid kunne lede vår oppmerksomhetsgrad mot
3 og 4 og dermed øve vår intuisjon. Det fjerde trinnet er samtidig et uavhengig ledd og kan
skje både på lavere og høyere plan.
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Figur 2: Et forsøk på fremstilling av det som skjer i mennesket ved en hver sanseaktivitet.
I den situasjonsbetingede og subtile avgjørelsessituasjonen vi hele tiden stilles overfor i
relasjon til våre sanseinntrykk og vår oppmerksomhet, styres vi oftest i større grad av ytre,
vilkårlige faktorer enn av indre bevissthet. For det meste er vi kun halvbevisst til stede i vår
sansning gjennom hele livet. Navn som fintfølelse, aning og nettopp intuisjon har vært brukt
for å beskrive evnen til oppmerksomhet i sanseøyeblikket, bestående av våre fornemmelser i
samarbeid med vår våkenhet. I det transparente, uhildete øyeblikket har vi gjennom
intuisjonen en mulighet til å se et glimt fremover. Lar vi indre og ytre omstendigheter
bestemme hvordan vi tar inn en sanseopplevelse, er det vi oppfatter preget av det fortidige.
Oppmerksomhetsgraden og vår bakgrunnsmessige mulighet for forståelse legger grunnlaget
for at minnet, den indre etterligningen og bearbeidelsen kan bli gjenstand for refleksjon og
ettertanke. I sin bok Frihetens filosofi (1978, først gang utgitt i 1894), beskriver Rudolf
Steiner hvordan iakttagelse og tenkning arbeider sammen ved at vi benevner det vi ser og slik
kan sette det vi erfarer inn i en sammenheng og ta det opp i vår bevissthet.
Vårt legeme fungerer ikke bare som et medium, men også som resonans, en klangbunn
for våre opplevelser, hevder Fuchs. Det oversetter inntrykk til utrykk. (2002, s. 50). Gjennom
å knytte oss til en gjenstand, en hendelse eller et menneske, kan vi være sjelelig tilstede
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uavhengig av fysisk distanse. Vi henger ved opplevelsen, føler oss tiltrukket eller frastøtt.
Legemet knytter oss til sitt nåværende oppholdssted samtidig som det formidler deltagelse i
verden lenger borte. ”Dieses Partizipierende Weltverhältnis wird nun allerdings verdeckt
durch die dualistische Subjekt Objekt-Spaltung, wie sie besonders seit der Neuzeit das
moderne Bewusstsein zu prägen begann” (s. 5). En splittelse slik som den Fuchs her snakker
om, er nettopp det Steiner også imøtegår i det han omtaler de ideelle konsekvensene for
monismen slik han selv beskriver den (Steiner 1978, s. 171). Mennesket vil ut fra monismen 3
oppleve verdens sammenheng gjennom sine erfaringer og sin tenkning og erkjenne at det selv
er en del av verden. I det vi med vår dagligdagse vanetenkning preget av den dualistiske
bevissthet, oppdeler verden i subjekt og objekt, tildekker vi vår delaktighet med verden,
mener Fuchs.
For det lille barnet er det naturlig å tillegge alt rundt seg sjelelige egenskaper. Det
skiller enda ikke mellom seg og verden og omtaler seg selv utenfra, i tredje person. Det er
ingen konflikt mellom dets egen forestilling og den ytre sannhet. En spontan mimesis eller
sublimering finner stadig sted. Samtidig som denne fasen klinger ut, benevner barnet seg selv
som ”jeg”, dets forestilling endres og dets indre billeddannelse og evne til spontan
forvandling av tingene innsnevres. Treklossen får langt mindre mulighet til å bli en ambulanse
eller et strykejern. Barnet har heller ikke lenger en umiddelbar forventning om at andre skal se
den som noe annet enn en trekloss. Nå forklarer det velvilligst de tilstedeværende hva som
skjer, for ”late som” kan barnet enda: ”nå leker vi at dette er..” (eller med lekens egen
grammatikk: ”Nå var dette..”) og så, heldigvis, er forvandlingen mulig enda noen år! Men nå
på et helt annet plan.
Den deltagende måten å forholde seg til verden på, slukkes likevel aldri ut, hevder
Fuchs. Det er gjennom denne vår medmenneskelighet vekkes i det vi lytter til et annen. Da tar
vi del i ham eller henne, ”für den Moment ‘dieser andere zu werden’; sich ihm ‘mitzuteilen’
bedeutet, ihn zu einem Teil unsere selbst werden zu lassen“ (Ibid s. 6-7). Muligheten til
deltagelse forblir altså latent til stede i våre liv.
I kapitlene under skal vi se på vår deltagelsen i verden fra flere perspektiver og med
utgangspunkt i andre tenkere.

3
Monismen betegner for Steiner det virkelighetssyn som innebærer at en anser verden som sammenhengende og
uten en uoverstigelig motsetning mellom vår opplevelse og den ytre virkelighet. Vår opplevelse og tenkning er
en del av virkeligheten, og som sådan henger den sammen med den verden lever i.
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Dagens naturvitenskapelige perspektiv; speilnevroner
For omtrent ti år siden fant forskeren Rizzolatti og hans kolleger ved universitetet i Parma i
Italia en tidligere ukjent funksjon i hjernen. Fenomenet ble oppdaget hos en ape som satt
koblet til elektroder for at forskerne skulle undersøke hvordan bevegelser avtegnet seg i
hjernevevet. Ved en tilfeldighet la de merke til at nevronene i et område av apens hjerne
reagerte på samme måte enten det var den selv som strakte ut hånden etter en frukt, eller det
var et menneske i dens synsfelt som strakte seg etter en frukt uten at apen selv rørte seg. Disse
nevronene, som en nå har kunnet påvise hos de fleste pattedyr, blant annet mennesket, har fått
betegnelsen speilnevroner og er aktive like fra fødselen av.
Mathew

Ratcliffe

viser

i

artikkelen

Phenomenology,

Neuroscience,

and

Intersubjectivity (2006) hvordan oppdagelsen av speilnevronene kan understøtte og supplere
den vitenskapelige validiteten i den fenomenologiske forskningen av menneskelig opplevelse.
The relationship between phenomenology and science is not simply a matter of one
being put to work to serve the other. It is an ongoing process of mutual
reinterpretation, which is not legitimately constrained by inflexible metaphysical and
epistemological assumptions about the nature of science that are imposed in advance
of empirical enquiry (Ibid s. 331 – 332).
I den tradisjonelle, empiriske vitenskapen er det et mål å holde sitt eget subjektive selv
utenfor. I den fenomenologiske forskningen inkluderer en sin egen opplevelse av fenomenet i
det en beskriver det. I undersøkelsene som Rizzolatti og hans kolleger utførte, var
imitasjonsforskning opprinnelig ikke et mål. Speilnevronene ble oppdaget fordi forskerne
likevel hadde en personlig, subjektiv og nysgjerrig åpenhet for det fenomenet som apen
åpenbarte for dem.
En av de hjerneforskerne som har spesialisert seg sterkest på dette området, er
professor Ramachandran 4. Han spår at denne oppdagelsen vil være like banebrytende for
psykologien som oppdagelsen av DNA var for biologien, og at den vil sette oss i stand til å
forklare svært mye mer av den menneskelige utvikling og adferd. Disse nevronene finnes
altså både hos dyr og mennesker. Forskningen har imidlertid vist at de utgjør et langt mer
følsomt instrument hos mennesker enn hos noen dyreart en har kunnet undersøke så langt.
Dette ser ut til å kunne være en årsak til gapet mellom menneskers og dyrs utvikling. Dette
gapet, og de raske og veldige sprang menneskeheten har gjort i sin livsførsel i løpet av noen få
4

Ramachandran er leder av ”Center for Brain and Cognition”, og professor ved det psykologiske og
neurovitenskapelige program ved universitetet i San Diego i California.
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århundrer, mener han først og fremst skyldes vår mulighet til å lære ved etterligning via vårt
avanserte system av speilnevroner og deres funksjon i hjernen. Mennesker er gjennom
etterligning i stand til å lære av hverandre og å tilpasse seg et nytt levesett i løpet av kun en
enkelt generasjon. Samtidig vil menneskebarn uten menneskelige forbilder, utvikle seg langt
mindre artstypisk enn dyr uten forbilder av egen art i følge klassiske historier om ulvebarn.
Speilnevronene later til å stå bak en rekke egenskaper som gjør menneskerasen unik.
Muligheten mennesket har til å uttrykke seg språklig, til å forstå hensikten bak andres
handlinger og å til sette seg inn i andres følelser skiller oss fra andre pattedyr. Ubevisst kan en
ta til seg alle typer menneskelige uttrykk i sterkere eller svakere form gjennom
speilnevronene, også følelser. Det er heller ingen lovmessighet i at denne hermingen kommer
ut i gjenkjennelige handlinger innen kort tid. Den kan lagres hos personen som bevisst eller
ubevisst læring.
Oppdagelsen av speilnevronenes funksjon har ført til at mange nye spørsmål rundt
barnets utvikling, menneskets gjensidige etterligning og samspill, tilpasningsevne og læring
generelt har reist seg. Graham Music som er barnepsykolog og terapeut, er sterkt opptatt av
imitasjonsutviklingen og den synlige blokkeringen av denne hos sine unge pasienter.
Forskningen på speilnevroner kaster nytt lys på denne problematikken. I sin artikkel Surfacing
the depths: thoughts on imitation, resonance and growth,(2005), viser han til Rizzolatis
forskning. Han påpeker spesielt at speilnevronsystemet gjenkjenner og simulerer kun hele
handlinger. De reagerer verken ved synet av det objektet som handlingen er rettet mot alene,
eller ved en uekte (”pantomime”) bevegelse. ”Mirror neurons provide evidence of the human
capacity to form powerful connection between people, as they allow one person to understand
from the in side what another person is doing or feeling.” (Music 2005, s. 77) Speilnevronene
ser ut til å kunne være det som gjør oss i stand til å gjenkjenne den følelsesmessige
betydningen i en handling nesten umiddelbart, mener han. Videre nevner han at den
menneskelige hjernen har blitt omtalt som et organ som er i stand til å forutsi fremtiden. Ved
en nær forståelse for den enes følelsesmessige og intensjonelle tilstand, kan den andre uten
videre avlese den påfølgende reaksjon.
Signalene i hjernen mottas tydeligere og mer nyanserte når adferd som blir observert
er meningsfylt og interessant for tilskueren. Dette gjelder ikke bare for en ape som ser at en
annen strekker seg etter frukt, men også for en skiløper som ser et telemarknedslag eller et
barn som vet hva det vil si å ha vondt et sted i det det ser en annen slå seg. En har altså nå slått
fast at evnen til å føle med andre er medfødt hos mennesket. Så snart barnet har mulighet til å
gjenkjenne en smerte, vil det gjennom etterligning reagere med empati når en annen lider.
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Muligheten til å ta den andres perspektiv gjennom våre speilnevroner, henger altså sammen
med egne erfaringer og interesser. Eller som Fuchs sier det i det han viser til Rizzolatis
undersøkelser:

”Zusammengefasst

zeigt

sich

das

patihisch-rezptive

Moment

der

Wahrnehmung als sympathetisches Weltverhältnis, das die gesamte Leiblichkeit spürend und
mimetisch engagiert.“ ( 2002, s. 39)
Speilnevronene er slik jeg forstår dette, alltid parate på samme måte som sansene. Vår
oppfattelse av det vi speiler, beror dessuten som beskrevet, på vår forhåndskjennskap til
fenomenet. Gjennom historien kjenner vi sterke eksempler på at det er fullt mulig å sjalte ut
sin medfølelse i visse situasjoner. På samme måte som vi bevisst kan rette vår
oppmerksomhet i den ene eller annen retning, ser det altså ut til å finnes et valg av
medopplevelse, avhengig av hvem en ønsker å være, hvilke idealer og oppgaver en
identifiserer seg med.
Det er vesentlig å presisere at det at vi nå kjenner det fysiologiske instrumentet for
etterligning både av handling, følelse og oppfattelse, ikke isolerer disse funksjonene fra de
genuint menneskelige og spirituelle. Når vi strekker ut vår hånd for å plukke et eple, er det
vårt ønske som initierer handlingen og vår tanke som styrer vår vilje, mens vi bruker hånden
til å utføre handlingen. Når vi avleser vår nestes sinnstilstand og trer varlig og forståelsesfullt
frem i forhold til det vi har sett, er det gjennom våre speilnevroner vi har vært i stand til å ta
inntrykket av vår nestes situasjon inn over oss, men det er med vår egen indre medfølelse og
forståelse vi setter de riktige handlinger ut i livet.

Fenomenologisk selv og bevissthet
Jeg vil definere det fenomenologiske selv som den øyeblikkelige og situasjonsbetingede,
subjektive jeg-opplevelsen som en til en hver tid har 5. Vårt fenomenologiske selv kan videre
beskrives som den identitet eller rolle som en lever seg inn i, med de attributter og egenskaper
en måtte frykte eller ønske seg. Det fenomenologiske selv kan slik representere en utvidet jegfølelse med subjektivt tillagte sider integrert i et større selv. Gjennom å etterligne andre som
en identifiserer seg med og ved å forbinde seg sterkt til en gruppe, vil selvopplevelsen være
særlig ustabil og bevegelig. Den fenomenlogiske selvopplevelsen er særlig sårbar og utsatt for
skiftende påvirkninger i små barn. Erkjennelse av dette skulle gjøre oss særlig
5
Begrepet ”det fenomenologiske selv”, fant jeg første gang hos Tone Strømøy(2005) som refererte til Gunn
Imsen. Jeg har siden støtt på begrepet gang på gang, og finner min egen definisjon over som den som mest
dekkende for mitt bruk av begrepet.
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oppmerksomme og varsomme som voksne omsorgspersonene og rollemodeller. Modenhet,
personlig integritet og kontekst vil dessuten være avgjørende for hvor sterkt den enkelte
avgrenser seg fra andre. Både for barn og voksne kan lek, fantasi og dagdrømming endre og
forskyve selvopplevelsen.
Den bevisste selvopplevelsen er naturlig nok sterkere hos en voksen enn hos et barn.
En generell bevissthet; det at en faktisk er våken, er ved bevissthet, kan ikke fraskrives noe
levende vesen med aktive sanser. Det sies om bevissthet at den alltid er bevissthet om noe, har
et fokus, en retning. Dette refererer seg til fenomenologiens begrep om intensjonalitet, som
Max van Manen (2002) forklarer på følgende måte:
The term "intentionality" indicates the inseparable connectedness of the human being
to the world. Brentano, and later Husserl, argued that the fundamental structure of
consciousness is intentional (Spiegelberg, 1982). And every conscious experience is
bi-polar: there is an object that presents itself to a subject or ego. This means that all
thinking (imagining, perceiving, remembering, etc.) is always thinking about
something. The same is true for actions: grasping is grasping for something, hearing is
hearing something, pointing is pointing at something. All human activity is always
oriented activity, directed by that which orients it. In this way we discover a person's
world or landscape. We are not reflexively conscious of our intentional relation to the
world. Intentionality is only retrospectively available to consciousness. Or as MerleauPonty said, the world is revealed to us as ready-made and already "there".
Når og hvordan bevissthet om ens eget selv oppstår, har det vært forsket og studert mye på.
Som et etterligningsrelatert område er det vesentlig for de spørsmål jeg stiller, og det vil være
et tilbakevendende tema i oppgaven. Hva bevissthet er som eget fenomen, er også et spørsmål
en stadig har stilt seg. En bevissthet om bevisstheten alene er ikke mulig. Slik opplevelse er
knyttet til det en opplever, er bevisstheten knyttet til det en har bevissthet om. Tilsvarende vil
det å tenke på en tanke, være knyttet til objektet for tanken. Når engasjementet flytter seg, vil
det flytte seg bort fra en selv mot noe en i øyeblikket innlemmer i sin opplevelse og sin tanke.
Tanken som iakttar og tenker over opplevelsen eller tanken, er ikke et selv, men en aktivitet i
selvet, en aktivitet som om vi skal følge Steiner, er en del av den universelle tanken, en liten
flik av det universet som vi har del i. 6
Bevisstheten har som sådan alltid et fokus slik også tanken har det, en har noe i
tankene, eller innenfor sitt oppmerksomhetsfelt. Av verbet å tenke dannes ordet tanke. Ordene
oppmerksomhet og bevissthet er dannet ut fra ord som begge betegner tilstander, tilstander
som begge krever retning. Tar en dette for gitt, kan en kanskje beskrive bevissthet om noe

6

Mye av disse tankene er inspirert av fjerde til sjette kapittel i Steiners Frihetens filosofi (1978).
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som en tanke som også kan stå stille? Det er altså i følge Steiner tanken som er universell, det
er i det emosjonelle vi er alene og individuelle. Om vår bevissthet er en tanke som kan stå
stille, går vi da rundt med fortetninger, små kompresjoner i den store felles tankeverden? La
meg da ikke gå helt tett, som et ugjennomtrengelig mørke! La heller min tenkning speile
verden rundt med min individuelle opplevelse og slik være med å bringe lys til helheten.
Lekende med slike tanker, gir jeg meg i kast med det jeg kan finne hos dem som har arbeidet
seg dypere inn i dette før meg
Vi finner flere former både for selv og bevissthet beskrevet hos Daniel Stern 7 (2004,
s. 143). Han nevner der den fenomenale bevissthet, som er basert i sansningen, den
introspektive bevissthet, som er basert i det verbale og den intersubjektive bevissthet, som har
sin base i det sosiale. Han peker på at hvert menneske har flere selvopplevelser, og at disse
dominerer i varierende grad. Kjerneselvet oppstår for Stern på en måte som vi aldri kan få noe
annet enn en hypotetisk ide om ut fra den gryende selvopplevelse hos det nyfødte barnet. Det
subjektive selv er det som opplever. Det verbale, eller senere narrative selv er det vi kan
huske som det opplevende selv når vi ser tilbake eller skape en fortelling om. Disse
selvopplevelser oppstår ikke samtidig, men utslukker hverandre heller ikke i det de fremtrer,
de eksisterer side ved side.
Gjennom etterlignende samspill under stell og mating, utveksling av latter og smil,
stiger den første spire til opplevelse av den andre frem i barnet. En kan undre seg over
hvordan en bevissthet og avgrensning fra den andre langsomt konstituerer seg. Kan hende
oppstår det sammen med bildet av pappa som forlater rommet. Langsomt vil begreper fra
hverdagens nære verden manifestere seg i barnet og danne grunnlag for en billeddannelse som
blir basis for begrep, språk og tanke. Fra en liten kjerne av bevissthet om pappa, kan en så
tenke seg at det sakte vokser frem en gryende mulighet til også å oppleve seg selv.
George Herbert Mead

8

skilte mellom I og me. Han kalte det subjektive selvet som

han mente at vi har minst bevisst tilgang til for I (heretter jeg). Det er dette vi spontant føler
og opplever gjennom, her vi fornemmer våre behov og følelser. Det objektive selvet som vi
har bevisst tilgang til, kaller han me (heretter meg). I åpningslinjene til artikkelen The Social
self fra 1913, skriver han:
7

Daniel N. Stern, æresprofessor i psykologi ved universitetet i Genève og professor i psykiatri ved Cornell University
Medical Center i New York, kan i dag regnes til en av de mest innflytelsesrike innen moderne utviklingspsykologi. Et
av hans tidligste litterære arbeider; Spedbarnets interpersonlige verden (norsk utgave, 2003) brøt med mye av tidens
forståelse av spedbarnets nyanserte følelsesliv, opplevelse og evne til kommunikasjon. Boken kom først ut i 1985, og
er allerede i dag en klassiker. Stern har arbeidet med klinisk psykologi og terapi siden 70-tallet. Han er en aktiv
foredragsholder og har utgitt en rekke bøker. Han har særlig hatt fokus på relasjonspsykologi og er i de senere tiår blitt
referert til av en rekke fremstående forfattere innen psykologiske og pedagogiske felt.
8

George Herbert Mead, amerikansk psykolog som levde fra 1863 til 1931.
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Recognizing that the self cannot appear in consciousness as an “I”, that it is always an
object, i.e., a “me,” I wish to suggest an answer to the question. What is involved in
the self being as an object? The first answer may be that an object involves a subject.
Stated in other words, that a “me” is inconceivable without an “I”. (1989, s. 142).
Meg formes ved at vi lever oss inn i hvordan andre vurderer oss. Vi speiler oss i andres
reaksjoner. Vi ser oss selv gjennom det objektive meg, vurderer vår egen adferd opp mot det
vårt meg anser som det allment aksepterte i situasjonen. I den indre dialogen mellom jeg og
meg vil jeg ofte bli den svakere part, da den som et ifølge Mead, nesten ubevisst element, ikke
vil ha tilgang på rasjonell argumentasjon. Miljøet rundt personen og den kulturen en tilhører,
vil imidlertid være bestemmende for i hvor stor grad det subjektivt opplevende jeg skal
overstyres av det objektive meg. Om jeg eller meg skal dominere i et barn, vil avhenge minst
like mye av den responsen barnet får fra oppdrageren og pedagogen, som av den aktuelle
situasjonen for øvrig. På veien mot å danne en identitet ser etterligningen og en dypere
tilegning av kunnskaper om andres reaksjoner og holdninger, ut til å være sentrale elementer
hos Mead. En ikler seg en identitet som oppleves som akseptert og tilpasset i sitt miljø.
Går vi tilbake til Sterns kjerneselv, kan en muligens føle en liten sorg i Meads bilde
over. Hvor blir det av det egentlige? Hos Stern er det det subjektive selv som er det
opplevende, nær opp til Meads jeg. Det jeg som vi benevner oss med i hverdagen, og som
barnet tilsynelatende griper med stor kraft og tydelighet i to og et halvt årsalderen, kan, slik
jeg ser det, ikke skilles fra det subjektivt, opplevende selv, det alltid tilstedeværende, selve
kjernen. Det skiller seg likevel ut fra Meads jeg-begrep ved det at Stern lar det beholde
kraften og kontinuiteten ved sin tilsynekomst. Stern tar i bruk begrepet selv-kontinuitet, og
sier:
...kontinuitet som fornemmelse, ikke som faktum, er i virkeligheten en kontinuitet som
hele tiden blir funnet igjen, siden opplevelsen av at man hele tiden er til, bare oppstår
når en opplevelse føres frem til det nåværende øyeblikk (2004, s. 41).
Det er det subjektive selv som minnes, forestiller seg eller forteller om det narrative selv. Det
kommer intet kontrollerende, objektivt meg inn og styrer verken bildet som skapes eller
handlingen som utføres. En kan likevel ikke annet enn fasineres av den muligheten til dialog
mellom to ulike rollefigurer i ens eget indre som skapes hos Mead. Sterns narrative selv har
ingen aktiv, medvirkende rolle i personens løpende vurderinger i hverdagen, men spiller kun
en rolle som forestilling, eller i høyden som en indre testperson. Knytter vi sammen disse
begrepene og tar opp igjen tanken om det fenomenologiske selv og bevisstheten, vil vi i et
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visst perspektiv kunne se vårt eget alltid påvirkelige selv stråle ut fra et midte i vårt indre og
beveges som av strømningene i et hav, inn mot oss selv og ut til den ene eller den annen side.
Vår mulighet til bevisst opplevelse av selvets øyeblikkelige tilstand, er nettopp vår evne til
fenomenologisk betraktning av det som skjer.
En vei til opplevelse av kontinuiteten i selvet kan du finne gjennom det narrative selv,
gjennom å knytte minnet om skikkelsen du så første gang du så deg i speilet til det bildet du
ser der i dag. Du kan møte ditt eget blikk, eller se på avstanden langs bena dine ned til bakken
og sammenligne den med hvordan den var for lenge, lenge siden. Har noe forandret seg?
Det en opplever som sitt selv, det fenomenologiske selv, er det en identifiserer seg
med og har som utgangspunkt når en tar stilling til verden, slik jeg ser det. Det innerste,
kjernen, det opprinnelige, kan ikke bli borte, men det legger seg nytt liv til, fra alle sider. Ens
erfaringer preger seg inn og utvider ens identitet. De menneskelige forbildene en velger
bevisst

eller

ubevisst,

ut

fra

sin

tilhørighet

og

sitt

identifikasjonsbehov,

sine

handlingsmuligheter og sine holdninger vil prege både ens selvbilde og den måten en fremstår
på overfor andre mennesker. Disse vil i større og mindre grad igjen bekrefte og styrke ens
rolle i et kontinuerlig og gjensidig samspill med verden. Slik vokser ens identitet sammen
med omverden, og ens opplevelse av seg selv utvides til å omslutte flere. I visse
sammenhenger kan det derfor i blant oppleves vanskeligere og sårere når for eksempel byen,
familien eller skolen som en identifiserer seg med, blir rammet eller stilt i et dårlig lys, enn
når kun en selv blir det. Særlig gjelder dette dersom ens identitet som gruppemedlem er noe
en har måttet kjempe for. Når ens identitet som representant for en gruppe, en kultur eller en
religion blir negativt tiltalt uten at en har støtte i tilstedeværende personer som representerer
denne delen av ens identitet, er en som individ mer forsvarsløs enn når en blir rammet som
enkeltperson isolert sett og dermed har hele sin identitet present. Kanskje kan dette forklare
noen av de reaksjonene en ser hos mennesker i samfunnet som er atskilt fra dem en ønsker å
identifisere seg med.
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Vårt jeg er et ønske
Rudolf Steiner, (1989), sier at barnets ønske de første syv år er å gjenskape sin himmelske
tilværelse på jorden, gjenskape sin fortid. Dets ønske er å hengi seg selv til sine jordiske
omgivelser på samme måte som det gjorde til sine himmelske medskapninger før fødselen.
Barnet bærer et indre ønske om å forbinde seg med verden og kommunisere med den. Mikael
Ende beskriver i sin bok Den Uendelige Historien (1993) hvordan hovedpersonen er nødt til å
gjøre seg sitt dypeste ønske bevisst og ta det i bruk for å komme videre. Han blir ellers gående
i ring og vender stadig mot sin vilje tilbake til sitt utgangspunkt. Hos Knut Omholt (2002)
hører vi om de eldste brødrene i eventyret som lar seg styre mot et edelt mål. Deres
motivasjon er imidlertid ikke den rette, deres dypeste ønske for å nå målet er ære, makt eller
rikdom. Disse blir stanset – paralysert (går seg fast i et skar). De er blinde for den stien som
kan føre frem. Den yngste, med det høye målet som sin dypeste drivkraft, når frem.
Jeg forestiller meg at barnet kommer til jorden med et ønske, eller til og med som et
ønske. På samme måten forestiller jeg meg at barnehagebarnet kommer til barnehagen med –
eller snarere som et ønske. Jeg tror at også hvert menneske møter sine omgivelser og deres
medmennesker med, - eller som et ønske. Dette ønsket, barnet, den menneskelige intensjonen,
er en aktivitet, eller en energi, en glød, det faktiske, åndelige jeg. Slik jeg ser det, er vårt
umiddelbare ønske og vår eksistensielle opplevelse av identitet, av vårt jeg, tett forbundet, så
tett at jeg fristes til å kalle dem en levende enhet.
I det lille barnet, som i den voksne, er ønskets karakter i kontinuerlig forvandling i sin
tilstand og i sin utstrekning. En kan tenke seg en utvidende og sammentrekkende bevegelse,
som flammen på et levende lys som vokser og minker, slik jeg har prøvd å fremstille det i
figuren under. Den kunnskapen vi er i stand til å kaste lys over med vår egen flamme, blir
tilgjengelig for oss i akkurat det perspektivet vi har i samme øyeblikk, slik øyeblikkets
omstendigheter preger vårt velbefinnende.
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Figur 3: Vårt jeg fremstilt som et ønske med en utstrekning som stadig endrer seg
Vi gjenkjenner alle den øyeblikkelige utvidelse av perspektivet til vårt personlige ønske i det
et medmenneske slår seg, sparker bort i skarpt hjørne med tåen, eller dunker hodet i
dørkarmen på bilen. Denne intense medopplevelsen skjer ikke bare i den voksne, eller hos det
eldre barnet. Også ganske små barn viser slike reaksjoner. Den subjektive kunnskapen om
opplevelsen til den andre finner øyeblikkelig sted i barnet. Den lille har med sitt jeg, sitt
ønske, lyst opp den fjerde sirkelen. I dette tilfelle har barnet øvet sin empati. I hver og en av
disse sirklene oppdager og erfarer barnet sin verden gjennom hvordan det forholder seg til den
med sitt ønske. 9 På den måten har levd tid blitt til kunnskap i mennesket i det vi har integrert
erfaringer fra våre omgivelser i vårt eget vesen.

9

En kunne også føye til en eller flere sirkler med mindre personrelatert tekst i nedre del. Sirkler der også verden,
fremtiden og det universelle inngår.
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Med studiene av speilnevroner har forskerne i dag kastet nytt lys over bakgrunnen for
at også små barn er i stand til å føle med andre på denne måten. Daniel Stern (2004, s. 250)
omtaler denne evnen som evnen til alterosentrisk deltakelse. Den franske fenomenologen
Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961) betrakter dette fenomenet hos det lille barnet på
følgende måte:
It is rather a momentary enlarging of its own life: it consists on living for a moment in
other people, and not only in living the same thing as others for his own benefit. True
sympathy is a momentary investment in others to the point of encompassing others.
[…] The child will have to pass from primitive sympathy to real sympathy by a
movement analogous to that which carries him from the imitation of acts or results to
the imitation per se, that is, to the imitation of men (1973, s. 39).
Paul Guillaume

10

hevder at dette skiftet skjer i leken i det barnet begynner å bytte rolle med

sine foreldre og dermed tar deres perspektiv. Gjennom dette lærer barnet å skille seg selv fra
andre og opplevelsen av et jeg styrkes. Merleau-Ponty hevder at utvikling av sann medfølelse
henger sammen med utviklingen av en egen identitet, som igjen oppstår gjennom
identifikasjon og etterligning av andre.
Johan W. Goethe (1749 – 1832) var både vitenskapsmann og kunstner. Med disse to
ståstedene fikk han to ulike perspektiver på livet, og disse supplerte og støttet hverandre. Hans
mål ser ut til å ha vært å vise at hvert fenomen, hver jordiske eksistens har en indre, objektiv
ide som er tilgjengelig for mennesket. Når en betrakter fenomenene nøye, tålmodig og med en
åpen interesse, vil disse ideene åpenbare seg selv for betrakteren. Forståelse og
begrepsdannelse bli mulig. Ordet interesse er et nøkkelord i setningen over. En trenger en
motivasjon, en hensikt, et ønske om å se etter kunnskapen. Som jeg har prøvd å fremstille,
inneholder jeget allerede et ønske, eller snarere: det er identisk med sitt ønske, som imidlertid
utgår fra svært varierende perspektiver i forhold sitt velbefinnende og sin grad av bevissthet.
For meg kan dette se ut som en mulig løsning på et gammelt paradoks. Platon (427 – 347 f.
Kr) hevdet at mennesket ble født med skjult kunnskap fra sin tidligere tilværelse. John Locke,
(engelsk filosof som levde fra 1632 til 1704) beskrev derimot den nyfødte som et blankt ark.
Likevel støtte de begge på det samme paradokset: Hvordan samler mennesket seg kunnskap?
Det er meningsløst å søke etter kunnskap en allerede kjenner, og kjenner en den ikke, hvordan
10

Paul Guillaume, en fransk barnepsykolog som levde fra 1878 til 1962, skrev sin doktoravhandling om ”imitasjon hos
barn” (”Imitation in Children”) i 1926 og er ofte sitert både av Jean Piaget (sveitsisk barnepsykolog, 1896 – 1980) og
av Maurice Merleau-Ponty. I likhet med Piaget, gjorde Guillaume sine forskningsobservasjoner på sine egne barn. Han
er i følge Kaplan (som har skrevet forordet til nyutgivelsen av Guillaumes bok i 1971), en av de få som er opptatt av
prosessen ”herming”, ikke bare funksjonen - og som viser hvordan spedbarnas reflekser forvandles til det han kaller
”sann imitasjon” (herming som ikke bare underordner seg modellen, men modellens handlinger).
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kan en da vite hva en skal se etter?

11

Gjennom århundrene har en kjempet med dette fra

forskjellige synsvinkler. Kan tankene over vise en mulig måte å nærme seg det eldgamle
paradokset på?
Små barn har vanligvis ikke en helt klar bevissthet om hvilket ønske som lever i dem.
Selv om de uttrykker det på en svært forståelig måte, behøver de ikke selv å kjenne bevisst til
ønskets innhold. Dette gjelder både når de ytrer et behov, når de ønsker å vise oss noe eller
når de er inne i en aktivitet der den ubevisste hensikt er å vinne kunnskap eller ferdighet.
Merleau-Ponty snakker om embodied knowledge, slik det kommer frem i eksemplet under.
En fredag satt jeg og betraktet en fire år gammel gutt som hadde trædd overkroppen
gjennom et gammelt bildekk. Slik ble han sittende i omtrent et kvarter, slik han også
hadde gjort dagen før. Mens han stilte bildekket på høykant med bredsiden mot meg,
fortalte han om “silkesanden” han hadde inne i dekket. Samtidig skjøv han sin egen
vekt fra side til side med bena mot bakken slik at bildekket nesten falt først til den ene
siden, så til den andre. Hans ønske om kunnskap om vekt og balanse så ut til å sitte
utelukkende i kroppen. Tankene var oppslukt av andre ting mens han øvet de spesielle
bevegelsene.
“It is with the body I understand other people, just as it is through the body I experience
things” (Merleau-Ponty, 1973, s. 216). Dette kan være en klar parallell til Edmund Husserl 12,
som sier:
… that any phenomenological description proper is to be performed from a first
person point of view, so as to ensure that the respective item is described exactly as is
experienced, or intended, by the subject (Beyer, 2004).
Husserl synes å understreke viktigheten av å ta inn helheten til et fenomen, hvilket inkluderer
den erfaring vi gjør gjennom våre kroppslige sanser. Tilsvarende beskriver Marton og Booth
(1997) hvordan læring avhenger både av konteksten den skjer i, forståelsen av fenomenet og
sammenhengen mellom de to.
For hvert nytt inntrykk et menneske mottar, forandres det. ”Informasjon er en endring
som fører til endring”,

13

heter det i en setning. Marton og Booth (1997) omtaler læringen i

sammenheng med menneskets oppmerksomhet under læringsakten, og kanskje kunne vi med
et visst hell, vri og strekke ovennevnte setning enda et ledd videre: Læring kan være en
11

Marton og Booth (1997), gjengir dette paradokset, som blir kalt Menos Paradoks, fra en av Platons tidlige
dialoger i sin bok Learning og Awareness blant annet på side 2.
12
Selv om Rudolf Steiner kalte Goethes standpunkt fenomenologisk, er det Edmund Husserl, som levde i Tyskland fra
1859 til 1938 som er gitt den ærefulle tittel “fenomenologiens grunnlegger”.
13
Sitatet stammer opprinnelig fra Gregory Bateson (amerikansk antropolog, 1904 – 1980) sin bok ”Mind and
Nature og lyder ”information is a difference that makes a difference”
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endring som fører til undring. Dersom mennesket mottar informasjon eller kunnskap fordi
han eller hun er motivert, nysgjerrig, er drevet av sitt eget ønske, vil kunnskapen på en helt
annen måte bli deres egen, integrert i deres virkelighet, enn dersom læringen oppleves som
pålagt. Ønsket læring vil vekke vilje til å skape nye spørsmål. Personens livsverden

14

har

utvidet seg et steg. Dette gjør ham eller henne i stand til å endre perspektiv på ting i livet. Den
indre motivasjon, ønsket, hans eller hennes jeg er forandret.
Sett i forhold til utgangspunktet her om jeget som et ønske, kan en utlede hvordan
jeget får mulighet til sakte forvandling og vekst gjennom livet. Særlig kan dette vise at vår
mulighet til å vinne kunnskap og til å utvikle oss er forbundet med den øyeblikkelige tilstand i
vårt eget ønske.

Øyeblikket og det intersubjektive felt
Alla dessa dagar som kom och gick,
inte visste jag at de var livet
Stig Johansson
Vi er til stede i tre dimensjoner, her, nå og med akkurat denne bevissthetsformen. Vi er til
stede med vår oppmerksomhetsgrad og vår oppmerksomhetsretning, som den vi er, med vårt
aktive ønske i det energipunktet som utgjør og benevner seg som jeg i øyeblikket. Det som i
et annet nå og et annet punkt stiller seg annerledes inn i tid og sted. Nået i våre liv er som
jeget, styrt av den konstitusjonelle tilstedeværelse av bevissthet i oss selv. Forskjellen på
kronos og kairos, den greske betegnelse på metrisk og subjektiv tid, er forskjellen på den
tiden vi måler og den tiden vi griper. Kairos er de øyeblikk vi har mulighet til å skape i,
skjebneøyeblikk i livet. Eller de er de øyeblikk vi stadig går glipp av, fordi vi ikke er
oppmerksomme nok, eller fordi vi ikke har mot nok og selvstendighet nok til å gripe dem. Om
vi ikke griper tiden mens den er i sitt nå, vil den som fortid aldri kunne vise oss den totale
sannhet, ettersom en aldri kan få med seg alle aspekter i ettertid. Bare nåtiden gir oss den
subjektivt sanne virkeligheten.
Stern benytter fenomenologsk tilnærming til sine kasus. I bøkene sine viser han både
til Husserl og til Merleau-Ponty. Når Stern (2004) er opptatt av det han kaller det nåværende
14

Livsverden er begrepet Husserl bruker om det erfaringsområde enkeltmennesket bærer med seg som referanse
i sin hverdag.
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øyeblikk, er det med bakgrunn i at han ser dette som et forsømt område innen sitt felt,
psykoterapien. Han har oppdaget verdien i å hente opp og nøye studere og analysere hva som
gjør et nå bemerkelsesverdig, hva som gjør det til et øyeblikk som huskes. Slik kan han,
sammen med sine klienter innhente dype og sentrale kunnskaper om karakter og
endringsmuligheter for dem eller for seg selv. Sammenlignet med vår politiske term på det
nåværende tidspunkt er Sterns nåværende øyeblikk et langt mer konkret og målbart tidsspenn.
Stern setter opp 3 sekunder som den gjennomsittelige varighet av et nåværende øyeblikk.
Denne varighet har han hentet ut fra objektive størrelser, som språklige, musikalske fraser,
sammenhengende oppmerksomhet, blikk og konsentrasjon. Når Stern gjennomfører sine
mikroanalytiske intervjuer, leter han seg sammen med sine klienter, frem til hvordan fortid og
fremtid innvirker på øyeblikket.
Om vi prøver å forestille oss nåets relative posisjon mellom fortid og fremtid visuelt,
kan det kanskje antydes på denne måten: Som en bølge blåfarge fra fortiden og en bølge
gulfarge fra fremtiden som møtes og blandes i grønnfarget nåtid, og lar den røde
komplementærfargen oppstå i vårt sinn.

( - Eller helt andre, men tilsvarende

fargekombinasjoner - )
I et hvert møte med andre mennesker, ting eller fenomener, er det et første øyeblikk
der vi enda ikke har klargjort for oss selv hva som har møtt våre sanser. Det som er aktivt i
mennesket i dette mikroøyeblikket vil alltid oppstå, men det unndrar seg oftest vår
oppmerksomhet, slik det er beskrevet med figur 2 på side 19. Forfatteren Terry Pratchett
(2004) kaller evnen til å være bevisst sin møtesans for å ha førsteblikk og ettertanke.. Han
fremstiller dette som en egenskap som bare få er velsignet med. Dette flyktige øyeblikk da vi
har mulighet til å gripe og holde fast vår oppmerksomhet og rette den mot helheten, er
vanskelig å gripe. Kanskje har vi en ubevisst barriere mot det å endre vårt perspektiv på et
øyeblikk og konsentrere vår interesse om noe uventet som kan komme til å vekke følelser
eller forventninger til oss selv. Her smetter imidlertid velvilligst stadig vår mer eller mindre
rasjonelle tanke inn, kler inntrykket i ord og reduserer det helhetlige, intuitive inntrykket til
det som i øyeblikket kan synes oss mest passende. Vi vegrer oss mot å la oss overraske. Å
åpne for intuisjonen som vi kan oppleve når vi en gang i blant er i stand til å gripe det som
kommer frem i oss nettopp i det iakttagelse møter tenkning, er for de fleste av oss en
viljesaktivitet som må øves. Å være bevisst i dette øyeblikket kan kreve både anstrengelse og
mot. Nettopp møtesansen og muligheten for intuitiv reaksjon, blir særlig hardt angrepet i vår
tid, med den kontinuerlige mengde av stimuli som strømmer mot oss fra samfunn og media.
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Stern forteller at han har undret seg over om det ikke fantes en gud eller gudinne fra
antikken med evne til å lese tanker. En slik gud har han ikke funnet. Hans venner som var
”kyndige i slike saker”, forsikret ham om at det kommer han heller ikke til å finne.
Sindet var ikke begrænset til og spærret inne i hovedet eller hjertet på en enkelt person
– i hvert fall ikke i den vesterlandske antikk. Sindet cirkulerede mer frit og modtog
konstant input fra naturen og guderne (2004, s. 109) .
Slik ble det intersubjektive felt som oppstår mellom to mennesker som er oppmerksomme på
hverandre, en gang oppfattet. Stern beskriver hvordan vi som mennesker også i dag er i stand
til å fullføre en musikalsk frase som vi hører en del av enten den stammer fra vår egen
musikalske kulturkrets eller ikke. Kanskje er det heller ikke umulig å øve evnen til å lese
tanker i det intersubjektive felt, slik Sterns venner har beskrevet det for ham over, dersom vi
øver vår intuitive betraktning. Det er i et slikt felt en kan oppleve det Stern og andre kaller en
refleksiv bevissthet. Øyeblikk da en refleksiv bevissthet kan oppstå, finner vi i dialogen når
den felles forståelsen har latt vente på seg og så plutselig lyser opp mellom to mennesker.
Et slikt øyeblikk opplevde jeg da min eldste sønn, 16 måneder gammel, for første gang
med stor, bevisst anstrengelse, satte sammen to ”ord”: Under vår lille
godnattseremoni, tok han med ett smukken ut av munnen et øyeblikk og slo fornøyd
fast ”doddod” (som var hans ord for ”bil”). Forundret over innlegget, svarte jeg ”ja,
bil?”. Han så et øyeblikk litt skuffet og forvirret ut bak smukken sin. Tok den ut igjen
og uttalte ”pappa doddod”. Da skjønte jeg; ”ja, pappa er ute og kjører bil.” Barnet
strålte. Vi forsto hverandre, hadde dannet det samme mentale bildet ut fra hans
språklige ytring.
Det trengs ikke alltid ord for at en refleksiv bevissthet skal oppstå i det intersubjektive felt.
Ratcliffe (2006, s. 333) beskriver hvordan et ansiktsutrykk blir tatt opp fra det ene menneske
til det andre, og hvordan en hensiktsmessig, påbegynt handling blir oppfattet før den er
gjennomført.
I følge Jonas Aspelin (1999, s. 189), hevder George Herbert Mead at ”Barnet föds in i
människornas värld genom sociala medier och kommer aldrig i kontakt med en ursprunglig
eller oförmedlad natur”. Han mener det meste av det lille barnets respons vil være imitasjon
eller gjentakelser av gestene til dets nærmeste medmennesker; som han kaller de signifikante
andre 15 (motsatt de generaliserte andre 16). 17 Det er gjennom slik interaksjon de fullbyrdes og
15

”Signifikante andre: Betydningsfulle individer som er våre samhandlings partnere. For barnet er det foreldre,
jevnaldrende osv som alle spiller en viktig rolle i barnets definisjon av seg selv.”
16
”Generaliserte andre: Representerer et samfunns eller en gruppes holdninger, syn eller regelsystem og som
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får mening. Det skjer ved at barnets omsorgspersoner svarer på dets respons som om de var
meningsfulle. Gjennom dette samspillet blir handlingen eller utrykket helt og gjenkjennelig
for det selv. En symbolverdi kan oppstå, og en generalisert forestilling eller et begrep dannes.
I kapitlet Samspillet mellom sansene i del II i denne oppgaven, kan vi imidlertid se eksempel
på at barns meningsdannende uttrykk også kan hentes fra andre stimuli enn den signifikante
andre.

Sosialisering og etterligning
Sosialiseringen er alt i gang i det øyeblikk vi ser dagens lys. Ved siden av den aktive, bevisste
anstrengelsen for å gi og motta læring i sosialiseringshensikt, vil det alltid foregå en ubevisst
medlæring. Barn sosialiseres ikke bare av de voksne, slik jeg ser det. De sosialiseres med de
voksne i en mellommenneskelig prosess på samme måte som de sosialiseres i samværet med
sine jevnaldrende medmennesker

18

. Ikke så å forstå at barn forholder seg til barn som de

forholder seg til voksne. Som fullverdige medmennesker er de likevel aktive i den sosiale
samspillprosessen med de store. De er både givere og mottakere. Voksne og barn sosialiseres
sammen mens de forholder seg til hverandre. En gjensidig, intersubjektiv speiling, påvirkning
og tilpasning, riktignok i en asymmetrisk relasjon, foregår kontinuerlig som en dialektisk
funksjon. I den frie leken mellom jevnbyrdige, er denne prosessen vekslende og uforutsigbar.
Der finnes ikke noen klar, oppdragende hensikt. Målet med aktiviteten er aktiviteten selv, og
den sosialiseringsprosessen den medfører, er en del av dens samlede verdi. Dette gjelder enten
det er barn eller voksne som leker, om det er lek med eller uten materiell, med eller uten
dialog. Annerledes kan det være når den voksne leker med barn i den hensikt å oppnå en
spesiell sosialiseringseffekt i barnet eller barna. Det er imidlertid også da sannsynlig at mye
av det som barnet tar til seg, er utilsiktet medlæring, og at en parallell påvirkning også skjer i
den voksne.
Den ubevisste tilpasnings- og sosialiseringsprosessen er i varierende grad aktiv hele
livet, til og med når vi ikke er sammen med andre mennesker. Vi trer i forhold til verden, står
i interaksjon med verden også når vi ferdes ute i naturen, når vi i er alene med våre tanker
eller når vi utfører et stykke arbeid i ensomhet. Omgivelsen vår påvirker oss og vi den, enten
individet har internalisert gjennom at det er kjent med hva samfunnet og gruppen forventer av det.”
17
Begge disse definisjonene er skrevet av Høgskolelektor i Pedagogikk Mattias Øhra, ansatt ved Høgskolen i
Vestfold.
18
Se for øvrig kapitlet Estetikk og etikk – forvent etterligning i relasjoner i del III side 96og Aspelin (1999) side
193.

36
vi er det bevisst eller ikke. Vi innhenter erfaringer som vi bevisst eller ubevisst benytter oss av
når vi igjen befinner oss i en tilsvarende situasjon. Hvordan sosialiseringsprosessene preger
oss, er avhengig av oss selv, vårt velbefinnende, vår tilpasningsvilje og våre tidligere
erfaringer. Tidsaspekt og motivasjon spiller avgjørende roller sammen med vår evne til
realisme og nøkternhet.
Vårt indre og ytre landskap, våre arvemessige betingelser, de erfaringer vi har og den
tilstand vi er i i øyeblikket er avgjørende for hva slags reaksjoner et inntrykk frembringer i
oss, hvordan vi lar oss influere, hvordan våre etterligninger utføres og om vi er motivert for
samspill. De spor inntrykkene etterlater i oss, det uttrykk vi gir dem og den videre
tilbakemelding vi mottar, vil igjen påvirke vår neste etterligning og forskyve tyngdepunktet
mot rigiditet og tilbakeholdenhet eller mot initiativ, selvstendighet, originalitet og frihet.
Tankene våre er ofte okkupert av forberedelse og bearbeiding av sosiale situasjoner.
Enten det er formelle eller uformelle menneskemøter, og også enten det er reelle eller
imaginære relasjoner vi forestiller oss, foregår det en aktiv prosess som fører til en endring i
vårt indre. Aspelin understreker at den generaliserte andre ikke er en konstant størrelse
integrert i vårt adferdsregulerende system, men oppstår som et perspektiv i en konkret
interaksjon mellom to eller flere. ”Det är en fas i nuet som meddelar individen hur samhället i
vidare mening anser att man bör agera.”(1999, s. 197). Den generaliserte andre spiller ikke
bestandig en like tydelig rolle for oss som det den signifikante andre gjør. Et behov for å
erstatte ham eller henne med det jeg her velger å kalle den imaginære andre oppstår. Den
imaginære andre kan være en av våre signifikante andre som vi ser for oss i vårt indre, men
det kan også være en anonym annen som vi selv lar oppstå i vår imaginasjon. For de fleste vil
muligheten til å bli sett og få respons på det vi gjør, spille en avgjørende rolle. Når vi vet at
arbeid vi utfører vil bety noe for andre, gir det oss en helt annen sosial opplevelse enn dersom
vårt arbeid oppleves som meningsløst og uten betydning for noen. I påvente eller mangel av
tilbakemelding, vil en forestilling om tilbakemelding kunne bli skapt. Slik danner vi en
imaginær øvelsessituasjon for at vi i relevant eller irrelevant form skal bli i stand til å ta den
andres perspektiv.
En kan tenke seg at muligheten til å tilpasse og bygge opp vår adferd i øyeblikket, vil
avhenge av flere faktorer. Her spiller ting som temperament, erfaring, trygghet og motivasjon
inn. Det å åpne seg så mye for omverden at en er i stand til å etterligne, samtidig som en tar så
godt vare på egen integritet at en ikke mister seg selv, er en balansekunst som i første rekke
krever trygghet. For noen mennesker kan det å skape en trygg relasjon til den signifikante
andre være et problem. Det synes enklere å ta på seg en rolle og opptre formelt. Et viktig
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aspekt her vil være om tidsfaktoren åpner situasjonen for et øyeblikks refleksjon, eller om den
krever en spontan handling. Når tidsfaktoren slik kommer inn og setter i gang en
stressreaksjon, vil vår evne til å innta den annens perspektiv, svekkes betraktelig. I slike
øyeblikk vil en like gjerne ty til trygge, kjente mønstre der meg blir den sterkeste, og vaner og
tillærte roller avgjør våre reaksjoner og handlinger, som til det subjektive jeg, om en skulle
bruke Meads begrep.
Menneskene sosialiseres inn i en kultur, etterligner og lærer både på godt og ondt.
Likevel ser vi i hverdagen likevel på oss selv som frie, selvstendige individer. Våre indre
holdninger reduseres ikke til en representasjon av samfunnets skrevne og uskrevne regelverk i
vår opplevelse. Vårt ønske og vår vilje tilvenner seg og tilpasser seg det system og det
samfunn vi lever i og identifiserer oss med. Om de moralske føringene i den enkeltes miljø,
virkelig er blitt våre egne personlige verdier i livet, eller om de er passivt tatt opp, er noe de
færreste er seg bevisst.
Genom socilisationsprocessen införlivar man vissa kunskapar om det sociala livet, och
dessa praktiseras sedan genom att man följer påbjudna regler eller tar avstånd från dem
utifrån invändiga regelverk. (Aspelin 1999, s. 189)
Det springende spørsmålet blir da, hvis vi ser på sitatet over, hvor dette innvendige regelverk
kommer fra, og hvordan det dannes. Om vi kaster et blikk tilbake på speilnevronene, ser vi at
det de tar opp og gir fra seg som læring, følelse og handlingsalternativer, avhenger av
erfaringer og interesser hos den som speiler (se s. 22). Her kan det se ut som også moralske
føringer overtas i relasjon til den indre tilstand hos mottakeren. Om vi skal følge Aspelin
(1999), etterfølges sosialiseringsprosessen av en personlig sortering. Vi tar opp eller avviser
trekk ved de sosiale mønstre vi kjenner.
Det tidligste sosiale regelverk tas opp gjennom pregningen av barnet i det
mikrososiale livet i familiekretsen. Siden, hos ungdommen, brytes dette regelverk opp som
en del av løsrivelsesprosessen og selvstendiggjøringen. Gjennom oppveksten har barnet også
tatt til seg mønstre i sine miljø utenfor familien, og parallelt med løsrivningen fra familien,
fortsetter nå denne dannelsesprosessen ute. Hvor individuell er så den prosessen i oss som
sorterer disse regelverkene, og hvordan avhenger de av modenhet, plastisitet, rolle og
velbefinnende? Her er vi tilbake ved det fenomenologiske selv (s. 23). Det som stadig
oppleves fra kjernen i oss selv, vårt indre ønske, men som i verden tar på seg ulike hatter
avhengig av hvem vi er sammen med. ”When in Rome, do as the Romans!” Vår
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selvopplevelse, vårt fenomenologiske selv forandres i det vi ikler oss en annen identitet, men
vårt kjerneselv er alltid det samme.
I store deler av livet, og særlig i ungdomstiden, dras vi mot det å stabilisere vår
identitetsopplevelse ved blant annet det å tilhøre en gruppe. Et vi som vi kan finne vår egen
form innenfor, som gir oss et perspektiv og et utgangspunkt for aksepterte følelsesreaksjoner
og handlingsformer. Det skaper rammer og gir oss et handlingsrom som vi opplever oss frie
innenfor. Når vi kan ta noe for gitt, er vi frie til å gå videre. Gruppens dannelsesprosess skjer
både i forhold til enkeltindividene og til helheten. Hva er et vi? Små barn, i hvert fall i Bergen,
spør ”Skal eg vere med deg?” og så er de vi! Sosialiseringen mellom dem skjer i en avgrenset,
spontan og gjerne kortvarig relasjon av vi og oss. Over tok vi for oss Mead sine begreper I og
me. Både i den beskrevne situasjonen, ved knyttingen av dype vennskaps og kjærlighetsbånd
og i identitetsformende gruppedannelser, kan en forestille seg at det oppstår et vi og et oss
som tilsvarer Meads begrep. Vi identifiserer oss med gruppen og utvider vårt I til et we, et vi,
og samtidig vårt me til et us, et oss. Gjennom lojalitet og samhold, støttende og anerkjennende
kommunikasjon, inkludering og ekskludering styrkes båndene mellom medlemmene. En
samlende gruppeidentitet uten sete i et spesifikt jeg oppstår.
Å avlese reglene innenfor en slik gruppe, vil ikke alltid være like lett. Enten gruppen
består av en hel kultur, en familie, en kortvarig lekekontekst eller en samtale rundt et bord,
kreves det et sett ”sosiale antenner”. Det kreves en evne til å lytte seg inn for å kunne plassere
seg i den relative posisjon som gruppen aksepterer for den enkelte.
På samme måte krever det å nærme seg et naturfenomen, en situasjon, et dyr eller et
enkelt medmenneske, en slik evne. Stern kaller dette for evnen til affektinntoning eller evne
til deling av affektive tilstander (2003, s. 205 og 206). Affektiv inntoning er ikke direkte
imitasjon av ytre adferd og uttrykk, men en etterligningsrelatert, intersubjektiv utveksling av
modifiserende adferd som leder partene mot en felles opplevelse. Gjennom dette oppøver slik
han beskriver det, mor og barn kommunikasjon, tillit og samhørighet seg imellom. (Dette
fenomenet omtales videre i på side 91 i kapitlet Barn og voksne, relasjon mellom likeverdige
parter i del III).
Deling av affektive tilstander med et vi er imidlertid ikke noe som alltid skjer spontant
eller smertefritt. De ”sosiale antenner” som fungere der, er ofte svake og passive, det er den
enkeltes sosiale evne til inkludering som må aktiveres når et nytt menneske nærmer seg
utenfra. Enkeltmennesket må ha evne til å dele sin oppmerksomhet mellom dialogen og den
nye lenge nok til at den nye kan inkluderes i situasjonen. Vi opplever både små og store
mennesker som ikke ser de relasjonelle omgivelsene an, verken innenfra et vi eller i rollen
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som den nye. Mennesker som ikke slipper andre inn eller selv bryter rett inn i en dialog som
foregår, støter vi ofte på. Andre er så tilbakeholdende at de samtalende knapt kan legge merke
til at han eller hun har nærmet seg. Om det er en følge av uvaner fra en familiekultur,
etterligning av selvhevdende eller selvfornektende forbilder, det egne temperament eller den
øyeblikkelig indre tilstand som er opphav til en slik adferd, er ikke godt å si. Det er imidlertid
slett ikke alltid personenes alder er avgjørende hvor vidt slike sosiale evner er utviklet. I
eksemplet fra filmsekvensen Haier er farligere enn katter Transkripsjon av en 3 minutters
filmsekvens, som beskrives under, kan en se at barn kan mestre den affektive inntoningen helt
utmerket (se s. 69).
Begrepet respekt hører hjemme i forhold til de nevnte fenomener. Det å gi seg tid til å
lytte seg inn i en situasjon før en setter inn egen aktivitet, krever respekt både for den annen,
for det aktuelle vi og for seg selv. Det er nødvendig å ha avstand nok, gi rom og tid til å ta den
andres perspektiv for å ane hvordan bildet av en selv kan oppstå i den andre. Å ta den andres
perspektiv gjennom den funksjonen speilnevroner har, henger som beskrevet over, sammen
med egne erfaringer og interesser, ens aktuelle identitet som ønske. Består det i behovet for å
kunne hjelpe og støtte, behovet for beundring eller behovet for å kunne betrakte eller å være
anonym?
Aspelin (1999) støtter seg til Mead når han hevder at individet formes i en interaksjon
i grenselandet mellom individualitet og sosialitet. Utviklingen er en dialektisk prosess der jeg
står i fare for å undertrykkes av den sosiale kontroll i meg. Både individ og miljø er
forutinntatte og reflekterer hverandre i et perspektiv preget av tillærte mønstre. Trangen til
trygg og uforpliktende tilpasning og konformitet, kan hindre et menneskes vilje til å ta
selvstendige valg. Slik skapes en ubevisst ufrihet, og hos mange oppstår det tilsynelatende
parallelt en ambivalens til tilværelsen, et behov for selvstendighet som fører til at en tar
avstand fra uskrevne regler. Særlig kan dette være tilfelle for en del unge.
Nonkonformiteten kan via den sosialt pregende respons føre til asosial adferd i følge
Aspelin (1999, s. 192). Et individ som inntar en slik holdning, risikerer å få en posisjon der
han eller hun i større eller mindre grad stiller seg utenfor de konvensjonelle normer.
Konformitet og nonkonformitet virker begge sosialiserende hevder Aspelin. Det innebærer at
nonkonformiteten kan virke sosialiserende med negativt fortegn og lede den unge mot
asosialitet. Den indre konflikten mellom ønsket om å være del av en gruppe, finne seg selv i
en gruppe, versus behovet for å bevare sin intime sfære og sin private sone, kan spesielt gi seg
utslag i søkende ungdomsår. Et av utslagene kan være den følelsen av ensomhet som mange
av oss minnes fra ungdomstiden. Et levende spørsmål i oss var kanskje hvordan vi kunne
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markere vår tilhørighet i gruppen gjennom etterligning uten å miste det unike i oss selv som vi
søkte så sterkt.
Nettopp dette unike, det individuelle og ærbare ved den enkelte, har i dag en høy
stjerne i det pedagogiske miljø. Pendelen har svingt langt bort fra det gjengse menneskesyn og
barnesyn som rådet for noen generasjoner siden på dette feltet. Det har i mine øyne stor verdi
at vi nå blir oppfordret til å se og høre den enkelte. Det kan imidlertid se ut som det også øker
trykket på enkelte spørsmål som berører utviklingen av sosial kompetanse i samfunnet.
Jeg tror at vi som voksne forbilder, har et ansvar også her for å hjelpe barn og unge til
også å kunne flytte fokus bort fra dem selv til større helheter som de er i berøring med. Dette
berøres igjen på side 94 i siste del av kapitlet Barn og voksne, relasjon mellom likeverdige
parter i del III.

Språk og kommunikasjon
I den uformelle kommunikasjonen mellom to eller flere, barn eller voksne, kan regelsettet i et
glimt forflyttes fra spillets bundne regler til lekens frie spill. Leken har ingen abstrakte
forskrifter. En av de avanserte utfordringene der, består i å gi respons på overraskende
ytringer og handlinger, reflektere og respondere sosialt på sine lekekamerater eller
samtalepartnere og å foregripe og overta hverandres perspektiv og roller i raske skiftninger.
Dette foregår i en strøm av ubrutt interaksjonsflyt, et stadig skifte mellom intens positiv og
autentisk tilstedeværelse og vurdering av neste trekk. Den lekende må være i stand til å veksle
mellom sitt eget subjektive perspektiv og det han eller hun antar er den andres. Ordene og
innholdet i leken blir som ”en ball” som partene kaster mellom seg mens de balanserer sine
innspill innenfor sin medspillers trivsels- og toleransegrenser. Partene er seg neppe sine
sosiale akrobatikk særlig bevisst, men befinner seg i en uforutsigbart og hengivent, forhøyet
stemningsleie. Skulle den ene parten så tre feil og opptre respektløst eller gi negativ respons,
utestenges han, og en helt annen situasjon oppstår. Det morsomme er borte, passivitet eller et
kynisk spill kan komme til å overta. Et slikt brudd kan oppleves som å våkne, eller som å
falle. Også i leken mellom barn finnes disse momentene, noe vi kan se et eksempel på i
filmtranskripsjonen Ekte 6 kroner Transkripsjon av en 45-sekunders filmsekvenspå side 76.
Et barn eller en voksen som har opplevd slike fall eller oppvåkninger for ofte, vil ha
problemer med å gi seg hen i leken og dermed også få vanskeligheter med å bli kjent med
lekens virkemåte.
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Språket kaller opp tanken, hevder Merleau-Ponty (1973, s. 51). Dette stemmer godt
med det Steiner fremholdt under et foredrag i Dornach i 1923:
Es ist ganz falsch, wenn man glaubt, dass der Mensch erst denkt und dann redet,
sondern er lernt zuerst die Sprache durch Nachahmung. Er ahmt die Wörter, die er
hört, nach, und erst in der Wörtern drinnen lernt er das Denken. Der Mensch lernt erst
an der Sprache das Denken. (1923, s. 87)
Språket åpenbarer tanken, skaper sameksistens med verden og vil alltid være i utvikling, både
i den enkelte og som selvstendig fenomen. Språket er alltid passivt tilgjengelig mener
Merleau-Ponty. Det hviler i seg selv og eksisterer uavhengig av den enkelte. Steiner (1978,
kapittel VI) beskriver at følelsen er individuell, mens tanken er universell. Språket er det som
kan forbinde disse to. Når et budskap verbaliseres, forenes språk og budskap til tale i en
kontinuerlig, nyskapende mening som kan mottas av våre medmennesker.
Betydningen av et begrep eller et utsagn har ikke en konstant valør. Det gis sitt
innhold i det det speiler den tanke den talende har. Språket lever, og en nøyaktig ekvivalens
eksisterer derfor ikke, sier Merleau-Ponty. I det en tanke omsettes til språk, deformeres den.
Spoken or written, words are physical phenomena that give rise to an accidental,
fortuitous, and conventional link between the sense of the word and its physical
aspect. Communication of consciousness is not possible; my words simply give other
people a chance to remember what they already know. (1978, s. 4)
Et fenomen som på et språk har fått navn etter sin funksjon, benevnes på et annet språk etter
sin ytre form. Den originale tenkningen som ligger bak ordet og flyter inn i vår egen tenkning,
vil være en subjektiv etterligning og ikke beholde sitt nøyaktige, opprinnelige innhold. Slik
vil heller ikke en skriftlig oversettelse fra et språk til et annet kunne bli nøyaktig.
Språk kan sees som et verktøy av symboler som vi deler med vår kultur. Sosiale
interaksjoner finner sted når personer utveksler sine virkelighetsoppfatninger. Når ord og
begreper speiler en annen kultur enn den språkets opprinnelse hadde, blir utfordringene i det
daglige, sosiale samspill mellom mennesker særlig store. Den enkelte tenker, reagerer og
handler på bakgrunn av det ens egen kultur legger i det konseptet som ordene beskriver. Slik
kan det være duket for både misforståelser og splid dersom en ikke er åpne og
oppmerksomme i det tverrkulturelle samarbeid. Betydningen av å være hjemme i språket
understrekes av dette alvoret. Når også morsmålsundervisningen får dårlige kår, slik mange
innvandrerbarn i dag opplever det i norske barnehager og skoler, er alvoret desto større.
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Språket vi snakker bærer i seg ubevisste forestillinger og begrep som blinder og binder
oss. Språket vi vokser opp med bærer i seg en måte å se verden på som har gitt seg utslag i de
benevnelser fenomenene i tilværelsen har fått. Ordene våre bestemmer hva det er som løftes
opp, hvilken side av et fenomen vi legger merke til. Om det er lyden fenomenet frembringer
det forbindes med, om det er fargen, lukten, nytteverdien, den handlingen som eventuelt
utføres, bevegelsen eller effekten vi ser. James M. Edie viser i forordet til Consciousness and
the acquisition of language (Merleau-Ponty 1973, s. xxii) til ”the ‘silence’ which surrounds
language and enables language to occur as speech”. Stillheten (”the silence”) leser jeg her
som den felles forståelsen, den tause kunnskap som finnes i den språkkulturen barnet
etterligner og lever seg inn i. Når språket er blitt tilgjengelig for oss som selvstendig fenomen,
representerer det samtidig et mer nøytralt felt der vi kan nå hverandre. Dette nøytrale felt
invaderes imidlertid kontinuerlig av våre subjektive tanker, følelser og vilje.
Det språket vi benytter og den måten vi uttrykker oss på med ord eller gester,
etterligner forholdene både i vårt indre og vårt ytre landskap. Vi kommuniserer bevisst og
ubevisst, både rettet mot en bestemt person og allment mot våre omgivelser. Det å være seg
sin verbale uttrykk bevisst, kjenne sine ord og de tanker en vil formidle er vanskelig nok.
Langt vanskeligere er det å gjennomskue sin egen ubevisste kommunikasjon. Kroppsspråket
og minespillet kan uttrykke det motsatte av det vi mener å si. Sammen med ordene våre kan
det skape en dobbeltkommunikasjon som for mottakeren gir budskapet et bort i mot
meningsløst innhold. Ofte vil hun eller han i sterkere grad beholde inntrykket fra gester og
mimikk enn fra de ord som ble uttalt.
Her avslutter vi våre funderinger om bakgrunnen for de store spørsmål. I neste del av
oppgaven vil vi gå tettere inn på fenomenene slik de viser seg i hverdagen.
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DEL II SPOR AV BARNDOM
- vi legger timeglassett ned og stanser tiden -

Der flammer sol
Der flammer sol i alt der gror
I børn og træer og milde ord
Og alt i livets toneart stemt
Har vækst til barnets fremtid gemt.
Tving ikke
Byd ikke
Skænk dem former at speijle sig i
Legen er evig som drømmen
Lær dem at lege sig fri.
(Halfdan Rasmussen.)
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Sammenfall og ulikheter i synet på etterligningsrelatert adferd i barnets utvikling
Vissheten om at barnet tar til seg grunnlaget for sine handlings-, opplevelses- og
tankemønstre fra omgivelsene, ser ut til å ha feste hos svært mange av de forskerne moderne
pedagoger har lagt til grunn for sitt arbeide. Det er stor enighet blant filosofer, pedagoger og
psykologer om at etterligning er en grunnleggende utviklings- og læringsvei hos barn. Til
tross for at det er gjort mange sammenfallende observasjoner og like funn, er det imidlertid
variasjoner i synet på hvilke følger etterligningen har, hvilke sammenhenger barnets
etterligningsrelaterte adferd settes i og hvilken rolle den tillegges. Fenomenet etterligning blir
betraktet fra ulike ståsted og i ulike perspektiv ikke bare i den kulturelle og sosiale
sammenheng, men også som aktivt trekk og mulighet ved barnets læring og utvikling. I dette
kapitlet vil vi se hvordan disse har sett etterligningens karakter og følger både i forhold til
samtidens tenkere, den sammenheng de sto eller står i og sine egne profesjonelle områder som
filosofer, psykologer og pedagoger. Flere av dem som her blir omtalt, arbeider eller har
arbeidet ut fra et fenomenlogisk forskningsideal, og jeg ser det slik at de like funnene som er
blitt gjort og som både bekrefter hverandre og til dels bygger på hverandre, styrker validiteten
i fenomenologisk forskning. Når så det forskerne utleder fra sine funn likevel avviker fra
hverandre, ser dette ut til å bero både på profesjon og menneskesyn. 19
Steiner er særlig opptatt av at barnet i de tre første syvårsperioder på vekslende måte
henter det ut av sine forbilder som gjør det i stand til å bygge eget liv (se for eksempel
Barnets Oppdragelse fra Åndsvidenskapens Synspunkt, 1980). Fokuset hos Vygotsky

20

er at

barnets pedagoger og oppdragere blant annet ved å observere hva barnet tar etter, skal være
oppmerksomme på dets aktuelle potensialer og hele tiden aktivt bringe det et trinn videre i
forhold til de muligheter som foreligger. Paul Guillaume (1973) setter sitt fokus på hvordan
læring og utvikling kan avleses hos barnet gjennom å betrakte etterligningens art. Han har
gjort et grunnleggende arbeid for fremtiden på dette området. Hos Merleau-Ponty (1973 og
1994) er det barnets identitetsdannelse gjennom kropp, handling, samhandling og språk som
blir det viktigste. Daniel Stern (2003 og 2004) betrakter barnets emosjonelle og

19

For å unngå å stykke opp teksten for mye i dette kapitlet, er ikke alle referansene tatt med direkte. Drøftingen
refererer til de arbeidene som er angitt i referanselisten bak i oppgaven.
20
Min omtale av Vygotsky, som levde i Russland / Sovjetunionen i første del av forrige århundre, baserer seg på
boken Vygotsky och skolan. Texter ur Lev. Vygotsky Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och
aktualitet, redigert og kommentert av Gunilla Lindqvist, 1999.
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kommuniserende samspill med sine omgivelser og ser i dette lyset dets subjekt og selv tre
frem. For Graham Music (2005), som er barnepsykolog, er det barnets trygghet og tillit til sin
modell som gjenkjennes i etterligningsaktiviteten. Aksel Hugo (1995), som er opptatt av
hvordan vi som mennesker stadig forandrer vår synsvinkel og tar hverandres perspektiv, peker
på hvordan en stemningskvalitet umiddelbart kan smitte over på nye personer som kommer
inn i en krets.
Vygotsky ser på oppdragelsesprosessen som et aktivt trefold: aktivt miljø, aktiv
oppdrager, aktivt barn. Utfordringen for omsorgspersonen er å se hvilke veier barnets
utvikling bærer, hva som ser ut til å stimulere det i den retning han eller hun som oppdrager
anser som gunstig for barnets videre utvikling og så gripe fatt i det og bygge videre derfra.
Det avgjørende for barnets tilegnelse av kunnskap og ferdigheter er hva som ligger innenfor
det han kaller den nærmeste utviklingssone (Lindqvist 1999, s. 269 ff). Med dette begrepet,
som kanskje er et av de Vygotsky forbindes sterkest med i dag, omtaler han det nye og
ukjente som har en direkte tilknytning til det allerede kjente. Et barn trenger for eksempel, i
følge ham, å kjenne språk innenfra for å lære å snakke. Det går lettere for en voksen å lære
italiensk enn kinesisk når hun eller han allerede kan latin.
En väsentlig skillnad vad gäller barnets förmåga till imitation består i att det kan
härma handlingar som går långt utöver gränserna för dess egna möjligheter, men dessa
är emellertid inte hur stora som helst. Barnet förmår göra betydeligt mer med hjälp av
efterhärmning i kollektiv verksamhet, under handledning av vuxna och genom eget
handlande. (Lindqvist 1999, s. 270-71)
Det barnet kan få til ved etterligning og voksenhjelp i dag, er det det selv kan utføre i morgen,
uttrykker han. Den voksne hjelper på denne måten barnet ved å bygge stillaser for dets videre
forståelse og mestring. Jean Lave og Etienne Wenger beskriver i sin bok Situated learning,
Legitimate peripheral participation (2005) hvordan lærlinger på en arbeidsplass tilegner seg
de ferdigheter som virksomheten krever gjennom å betrakte og i økende grad delta i arbeidet
ved bevisst etterligning. Denne beskrivelsen ligger nær opp til det Vygotsky legger i sitt
begrep den nærmeste utviklingssonen. Med disse tankene har han også hatt innflytelse i
dagens barnehagepedagogiske miljø.
Det er ikke lenger like vanlig å snakke om ”utviklingsfaser” og ”utviklingssteg” som
det var på Steiner og Vygotsky sin tid. Det er også mye som tyder på at verken disse fasene
eller de kortere utviklingstrinnene innenfor hver av dem som både Steiner og andre beskrev,
bestandig inntrer ved samme alder. En kan ane at både fysisk, sjelelig og intellektuell
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modning nå følger en mer varierende takt enn antatt den gang. Ernæringsvanene er sterkt
endret, noe som påvirker barnas vekst. Barn og unge sitter mer stille eller er i
voksenorganisert fysisk aktivitet, og de tilbringer mye mer tid innendørs enn tidligere, noe
som påvirker deres motoriske utvikling, deres muskelsystem og deres bevegelighet. Antall
menneskelige relasjoner og deres stabilitet, samt mengden informasjon om verdens lidelser,
den raske tilgangen til tilfredsstillelse av egne behov og den knappe tiden til fri lek og drøm,
svekker kanskje barnas sjelelige utvikling. Den massive informasjonsmengden gjennom
media og skole, og dagens vektlegging på kunnskap, stimulerer deres intellektuelle muligheter
tidligere enn før, men fører samtidig til en tiltakende trøtthet hos unge. På bakgrunn av at
andel barn og unge i skolen med uttalte psykiske vansker stiger, kan en også ane at fysisk,
sjelelig og intellektuell utvikling stadig oftere er i utakt.
I steinerbarnehagene og i steinerskolene ser en stadig at barnas grunnleggende behov
på de enkelte alderstrinn helt fra småbarnsalderen av fortsatt er gyldige. Mange av deres
forventninger og også forventningene i samfunnet for øvrig, er imidlertid endret. Dette
sammen med barnas endrete livsmønstre slik de er beskrevet over, krever stadig ny
pedagogisk innsikt og nye grep. Spørsmålet er om mengden stimuli som barn blir utsatt for
kan endre hjernens fysiologiske utvikling. Moderne hjerneforskning underbygger imidlertid
Steiners anbefalning om å unngå undervisning som vektlegger innlæring av fakta for barn
under en viss alder. Forskningen viser at deler av hjernebarken ikke er utvokst før henimot
puberteten. Det er denne delen av hjernen som organiserer informasjon og planlegging. Den
finske hjerneforsker Matti Bergström viser i sin bok Neuropedagogikk En skola för hela
hjärnan (1997) trinn for trinn hvordan hjernens utvikling skjer. Beskrivelsen samsvarer med
de faser Steiner har beskrevet. En overbelastning av den uutviklede hjernebarken vil føre til
en svekket kommunikasjon mellom hjernestammen og hjernebarken. Hjernestammen er i
følge Bergström sete for bevisstheten. En slik svekkelse vil hemme barnets mulighet til å
forbinde den ytre verden med sitt indre, og utviklingen av en sunn dømmekraft vil svekkes. I
steinerbarnehager og steinerskoler arbeides det derfor stadig ut fra en grunnleggende tanke
om ”alt til sin tid” både i forhold metode og innhold.
Vygotsky mente at mennesket har et instinkt for herming, og at en av pedagogens
oppgaver er å lede dette instinktet. (Lindqvist 1999, s. 53) I kapitlet Dagens
naturvitenskapelige perspektiv; speilnevroner på side 21, har vi sett hvordan eksistensen av en
fysiologisk betingelse for imitasjonen, er blitt bekreftet gjennom moderne forskning, ikke i
form av et instinkt, men av funksjonen i de såkalte speilnevroner. Guillaume (1971, s. 61)
mente som Vygotsky, at en kunne snakke om et instinkt for herming, og han drøftet i sin bok
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forskjellige syn som fantes om dette på hans tid. Av disse forskerne kan det se ut som
Merleau-Ponty kun kjente til Guillaume (som i dag er relativt lite kjent) sitt arbeid blant dem
som levde før ham. Guillaume, Vygotsky og Steiner var noenlunde samtidige, og en del av
deres uttalelser er også helt parallelle. Så vidt jeg kan se, refererer de imidlertid ikke til
hverandre. At Merleau-Ponty ikke nevner verken eller Steiner eller Vygotsky, kan antakelig
forklares på følgende måte: Vygotsky led i 50 år den skjebne å ikke bli hørt pga. sensur av
hans skrifter i Sovjetunionen.

Hans tanker er i dag likevel svært vel ansett. Steiners

pedagogiske og utviklingspsykologiske uttalelser har fortsatt vanskelig for å finne en direkte
vei inn i det offentlige rom, trolig fordi de settes i sammenheng med hans mindre
tilgjengelige, åndsvitenskapelige undersøkelser. 21
Et av Rudolf Steiners særlige anliggende var det helhetlige synet på tilværelsen. Han
så på oppdragerens og skolens ansvar for å ta vare på barnets utvikling av viljeslivet og
følelseslivet som like vesentlig som deres ansvar for utviklingen av tankelivet. Ved inngangen
til forrige århundre så Steiner et økt behov for bevissthet om dette hos pedagoger og
oppdragere. Bakgrunnen hans for dette synet kan særlig ha vært de pågående endringene i
samfunnsstrukturene. På den tiden var den oppvoksende slekt i ferd med å bli ført bort fra de
selvfølgelige, sosialt betingede livsbaner som barn i tidligere generasjoner hadde fulgt.
Svært mye av det Steiner kom frem til gjennom sin åndsvitenskapelige forskning, er
blitt bekreftet i dag gjennom allment aksepterte vitenskapelige metoder, særlig innen medisin
/ fysiologi. For ham, som for dagens antroposofer, knyttet de pedagogiske oppgaver seg til
erkjennelsen av det Steiner kalte menneskets fire vesensledd. Forenklet kan en beskrive disse
som vårt fysiske legeme, som vi har felles med dyr, planter og mineraler, vårt livslegeme
(som også finnes i planteriket og ofte blir kalt formkraftlegeme eller eterlegeme). Det er dette
som holder oss i live og får våre livskrefter til å strømme. Neste ledd er vårt sjelelegeme (som
også dyrene har). Dette kalles gjerne følelseslegeme (eller astrallegeme) og vårt jeg (som i
følge Steiner bare finnes hos mennesket). Vesensleddene kan en blant annet finne nærmere
beskrevet i Barnets Oppdragelse fra Åndsvidenskapens Synspunkt. (Steiner, 1980)
Steiner beskriver svangerskap og fødsel som en forberedelse til at barnets fysiske
kropp får selvstendig liv. Barnets første syv år er så et videre forberedende arbeid for at også
dets livskrefter skal selvstendiggjøres. Det tar i følge Steiner og andre syv år å skifte ut alle
21

Mange av Rudolf Steiners pedagogiske anbefalninger inngår til tross for det, i dag som selvfølgelige i den offentlige
skoles innhold og metoder. Steiner var engasjert i nær sagt alle aspekter av menneskelivet og arbeidet innenfor flere
både naturvitenskapelige og åndsvitenskapelige felt. (Begrepet ”åndsvitenskap” ble, så vidt jeg har erfart, tidligere
brukt kun innenfor teosofi og antroposofi. Det benyttes imidlertid i dag innen alle de humanistiske og psykologiske
disipliner, men vil ikke lenger nødvendigvis ha samme innhold som i Steiners terminologi).
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kroppens celler, (bortsett fra nervecellene). Barnet har altså ikke lenger de celler som direkte
ble dannet og fikk sin næring fra mors kropp når det har nådd syvårsalderen, men har kvittet
seg med all sin fysiske bagasje fra før fødselen og på den måten gjennomarbeidet sitt eget
fysiske legeme. I de neste syv år er det særlig barnets følelsesmessige selvstendighet som
forberedes. Den sjelelige (”sjel” = gresk ”psyke”) nakenhet hos 14-15-åringer kan særlig
sterkt erkjennes på denne bakgrunn. De neste syv årene fra tenåringsperioden frem mot den
alder som i dag for svært mange strekker seg inn i den første studietiden, er så de årene da
tankeliv og dømmekraft skal bli uavhengige. Steiner så på kunnskap og bevissthet om disse
utviklingsfasene som grunnleggende hos oppdragere og pedagoger. De kvalitativt forskjellige
grunnstemninger hos barnet i disse tre periodene skal også være avgjørende for
grunnholdningen hos pedagogene.

Etterligningens bakgrunn og tilsynekomst
Guillaume tar opp barnets bevissthetstilstand, følelsesmessige tilknytning, interesse og
oppmerksomhetsgrad når han beskriver hvordan barnet utvikler seg og modnes gjennom
etterligning. Herming hos barn og voksne er ikke grunnleggende forskjellig, i følge ham. Han
viser hvordan våre bevegelsesmønstre bygges opp og gjentas i vår organisme, og hermes i oss
selv som følge av et sanseinntrykk. Synet av en note på arket, eller en melodi i øret, kan
forteller oss hvordan vi skal bevege våre fingre på tangentene uten å måtte innom hjernen.
Persepsjonen foreslår handlingen, og å gripe inn med bevisstheten, ville forstyrre det normale
spill av senso-motoriske handlinger. Eller med Guillaumes egne ord: ”Such parasitical images
disorganize the normal play of sensory-motor reactions.” (1971, s. 11). Ifølge Guillaume er
mennesket hele livet i stand til å herme ”automatisk” (dans og lignende). Denne evnen mener
han er optimalt utviklet i to til treårsalderen (Ibid s. 65).
Theodor, som snart er fem og et halvt år, vil ha papirfly. ”Brett sånn som Christine”,
sier han. ”Nei, ikke sånn.” Han tar fra meg papiret. Snur det. Legger hodet på skrå.
Tungen i munnviken. Bretter arket på midten. Måler hjørnene mot hverandre. Skyver
dem oppover. Flyet tar form, ganske skjevt ser jeg, men han husker, han stråler, er så
stolt! ”Jeg kan brette fly!” Og henvendt til et annet barn: ”Skal jeg brette et fly til
deg, for jeg kan det!!”
Dette eksemplet synes jeg spesielt godt om. Her lyser gleden frem når Theodor, som gjennom
sitt kroppsspråk her viser dyp konsentrasjon og anstrengelse, oppdager at han vet, han kan
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selv. Uten at han har merket seg det, har fremgangsmåten til Christine festet seg, mens han så
henne brette fly, og nå er han selv mester! Her er det tydelig at det er selve ønsket, behovet
som lokker frem den ubevisste kunnskapen i Theodor. Kanskje kan vi sammenligne denne
ubevisste kunnskapen med øyeblikk da vi selv oppdaget at vi hadde koden på minibankkortet
vårt i fingrene i det stressede øyeblikk vi sto ved automaten og trodde det var glemt?
Etterligning skjer både som direkte inntoning på den aktuelle bevegelse, rytme eller
stemning, men også, og det er kanskje mer bemerkelsesverdig, ved at vi helhetlig retter oss
inn mot det som oppleves som modellens mål for sin aktivitet. Både Guillaume og MerleauPonty understreker dette. Merleau-Ponty hevder at barnet ikke primært hermer kun adferd,
men retter seg inn mot det mål det opplever at dets rollemodell har for sin adferd: ”…the
imitation is immanent; it aims at the global result and not the detail of the gesture.” (MerleauPonty 1973, s. 34). Dette synet viser seg å bli bekreftet av forskere i lys av oppdagelsen av
speilnevronet. En bevegelse som for apen i forsøket ble opplevd som meningsløs, utløste ikke
en tilsvarende reaksjon i hjernens speilnevroner. Hermingen må ha en hensikt for å bli utført
og gjentatt viljesmessig. Det er ikke nok at en funksjon blir mulig, øvelsen må respondere til
et motiv. Papegøyeaktige repetisjoner er ikke nok til å nære hermeevnen, men det at det er
mulig for barnet å frembringe stadig flere lyder, gjør at etterligningen i språkinnlæringen går
stadig lettere og virker stimulerende ved positiv respons fra omgivelsene. “Echolalia is the
indefinite repeating of the same word (…) as a playful activity”, sier Merleau-Ponty og viser
til Piaget. Ren lydlek er like mye en funksjonslek for å skape glede og humør, et lattermildt
samspill, som det er innlæring av språk. Samtidig øves taleorganene.
Vektleggingen av fenomenet etterligning - forbilde som grunnleggende, pedagogisk
virkemiddel varierer hos forskerne, men er ikke hos noen annen så fremtredende som hos
Steiner. Steiner hevdet at det lille barnet, til litt opp i skolealder, særlig utvikler seg og
tilegner seg ferdigheter og kunnskaper for livet, gjennom etterligningen. Han uttalte etter
Aristoteles (gresk filosof 384 – 322 f. Kr), at mennesket er ”det mest efterlignende av alle
dyr”, og hevdet at barnas etterligning ikke bare virker i deres adferd og deres tenkning, men
helt inn i deres fysiske organer. Steiner beskriver hvordan alle impulser; farger, toner,
bevegelser og så videre setter sine avtrykk i mennesket, og hvordan barnet mangler mulighet
til å stille noe opp mot de sporene som settes, fordi det enda ikke har samlet seg erfaringer og
begrep til å bearbeide inntrykkene.
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Kristian er nesten ett år. Han sitter i setet sitt bak i bilen ved siden av en skolejente
som tygger tyggegummi. Kristian har ingenting i munnen, men i det jeg bøyer meg inn
for å ta ham ut av setet, tygger han intenst.
Dette er et eksempel på ubevisst, øyebikkelig etterligning, vi ser hvordan bevegelsen smitter
fra modellen og over til den som etterligner. Kanskje vi kan forestille oss at den lille ser opp
til storesøsterens venninne ved siden av seg i baksetet, men tyggebevegelsene han overtar, er
neppe et bevisst utslag av dette. De er simpelthen et eksempel på den refleksaktige
etterligningen som vi også kan se hos voksne. Barnet er som ”en svamp” som ukritisk tar til
seg alle inntrykk i rå form. Steiner understreker ut fra dette fenomenet viktigheten av å ha
bevissthet om hvilke inntrykk barnet utsettes for. På denne bakgrunn mente Steiner at en, i
tillegg til å legge det fysiske miljøet til rette og å opprettholde en sunn og forutsigbar
livsrytme for barna, skulle legge særlig stor vekt på hvilke menneskelige forbilder som er
sammen med dem. Han ønsket at de små skulle omgies av omtenksomme mennesker i
praktisk, livsnær virksomhet. De voksne skulle være mennesker som barna umiddelbart kunne
forbinde seg med og etterligne. Barna prøver ut og øver på å mestre verden gjennom fri lek,
en fantasifylt aktivitet i stadig forandring. Gjennom leken dannes nye spor og forbindelser i
hjernen som legger grunnlag for tenkningen. Den voksnes bevissthet om sin innflytelse som
rollemodell og forbilde i denne tiden, er derfor vesentlig. I den andre syvårsperioden, da
barnet med sin ”nyfødte livskraft” er på vei mot følelsesmessig selvstendighet, er innflytelsen
fra en trygg, voksen leder, en varm autoritet et fremherskende behov. Det krever en ny
pedagogisk grunnholdning. Barnet forholder seg nå mer bevisst til de voksne. Det får etter
hvert behov for enn viss avstand, samtidig skjer det en langsom utvikling mot det å danne seg
egne indre forbilder. Fra puberteten søker det unge mennesket forbilder på en ny måte. Idoler
og idealer veksler om å ha den sterkeste innflytelsen og å spille hovedrollen i ofte urolige
sinn. I denne perioden trenger barnet / den unge særlig sterkt å omgåes voksne som selv har
idealer og som følger dem. Slik forskyves tyngdepunktet i etterlikningens karakter seg
gjennom oppveksten.
Blant de erfarne Steinerbarnehagepedagogene som har skrevet om etterligningens
roller i førskolealderen, finner en i første rekke Elisabeth Grunelius (1895 – 1989). Hun var
barnehagepedagog, utdannet både ved Comeniusseminaret og ved Pestalozzi-Fröbel-Haus, og
den som på Rudolf Steiners direkte oppfordring grunnla den første Steinerbarnehage i
Stuttgart. Barnehagen var basert på prinsippet om etterligning og forbilde
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Opdragelse i den tidlige barndom (1979), finner vi en beskrivelse av hvordan en tradisjonelt
ser på læring og tilegnelse av ferdigheter hos barn under syv år blant steinerpedagoger. Barnet
lever seg direkte inn i handlingene de observerer. Handlingen appellerer til barnets
egenaktivitet og vilje, og blir gjenskapt i leken. Gjennom leken forbinder barnet seg så
følelsesmessig til handlingen. Interessen vekker forestillingen ut fra handlingene, og begrep
dannes.

Hos den voksne går denne prosessen motsatt vei, sier hun; vi mottar først

informasjon om handlingen, dernest kan interessen vekkes og handlingen utføres. Grunelius
skriver:
Barnet er i sig selv et aktivt og intelligent væsen, ivrig efter at forstå alt, hva der
foregår rundt omkring det og efter at indlemme sig selv i sine omgivelser. Men dertil
skal det have tid, især fordi denne proces ikke kun vedrører indre liv, men går hånd i
hånd med hele den organiske udvikling. Man ser atter og atter bekræftet, at et barn der
i de første syv år får lov til ud fra sit indre at leve med i sine omgivelser og har de
nødvendige forbilleder, tilegner sig alt, hva det behøver for livet fremover. Ved
opdragelsen drejer det sig heller ikke om at undertrykke dårlige egenskaber hos barnet,
men om at give det lejlighed til ad forvandle disse gennem vekselspillet med
omverdenen. Men dette krever først og fremmest de voksnes forbillede og
selvoppdragelse. (s. 56)
Eksemplet under illustrerer godt hvordan handlingen vokser frem hos den lille:
Kristian er snart to år. Han ser betraktende på pappa, som strever med å få slått opp
og finne ut av reguleringen på sin nye solstol. Snart løper han av sted og henter to
små barnestoler og et teppe som han plasserer bak hjørnet ute av syne for den voksne.
Så legger han teppet over begge stolene og finner frem noen små metallokk fra
syltetøyglass som finnes i lekekassen. Dem plasserer han på armlenene. Nå dunker og
vrir han mumlende og energisk på syltetøylokkene en lang stund.
Her ser vi hvordan barnet våkent og uten å bli forstyrret betrakter sin far. Gutten lever seg inn
i den voksnes engasjement og lar seg inspirere til å sette i gang samme slags aktivitet som
ham. Det kan se ut som remediene han vil bruke, dukker opp i ham som en uhindret og fri,
kreativ strøm av spontane forestillinger i sinnet. Han ser for seg hva han trenger for å gjøre
som den voksne. Umiddelbart omsettes sanseinntrykk og indre bilder i viljesmessig handling.
Vi ser hvordan mimesis virker i barnet (slik vi er inne på over s.17 og videre s. 20). Hva er det
som driver ham ut over selve det å gjøre som pappa? Eller er det kun dette; trangen til å
etterligne? En tilsvarende solstol har han aldri sett før pappa fikk denne til bursdagen. Han
ser neppe noen hensikt i pappas aktivitet, men kan godt se at dette ganske tydelig er meget
viktige saker! Leken er intens, den er langvarig og gledesfylt. Det er ikke tvil om at Kristian
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nå er følelsesmessig engasjert. Det som i følge Grunelius over skulle være det siste trinnet,
forestilling og begrepsdannelse, kan det imidlertid være litt verre å plassere her. Kristian
hadde neppe en klar forestilling da han satte i gang aktiviteten, men de assosiasjoner som ga
ham impulsen til å omsette de sterke inntrykkene til lek, har likevel helt klart båret med seg et
indre, helhetlig bilde. Hvorvidt begrepet reguleringsmekanismer ble dannet i etterkant som
resultat av aktiviteten, skal jeg ikke kunne si. Begrepet solstol fikk i alle fall et innhold for
ham.

Samspillet mellom sansene
Hos barnet i enda større grad enn hos den voksne,
danner inntrykkene gjennom de forskjellige
sanseorganer en helhet.

For barnet vil det

imidlertid i langt mindre grad enn hos voksne,
være mulig å skille mellom de ulike kildene til
sanseinntrykkene. Barnets ubevisste fokus rettes
mot det som virker sterkest på det, for eksempel
mot sult til tross for intens visuell og auditiv
Figur 4: Barnet som sanser (tegningen er
nærmere omtalt på side 59).

underholdning fra en voksen. Underholdningen
oppleves som ubehagelig fordi den ubevisst

knyttes til suget i magen. Etter hvert som barnet blir i stand til å sette sine nye inntrykk i
forbindelse med sine gamle, blir i stand til å erindre og gjenkjenne, vil samtidige
sanseinntrykkene i større grad kunne skilles fra hverandre. Veien dit er imidlertid lang, og
mange sammenhenger og assosiasjonsveier både for forståelse og misforståelser, gode og
mindre gode følelser, lyst og ulyst, er allerede grunnlagt. Bare tenk på hvordan vi, særlig som
barn, med slike utgangspunkt uvilkårlig knyttet visse egenskaper til et navn. Hvert inntrykk
barnet mottar øker dets totale erfaring og fører med seg en endring, en vekst.
I eksemplene nedenfor vil en kunne se at barnets opplevelser allerede er integrerte.
Sanseinntrykkene har gjennom persepsjonen dannet en helhet som barnet bygger videre på.
Kristian er seksten måneder. Vi sitter ved bordet. Kristian peker ivrig på noe han
tydelig vil ha: ”Dæ! Dæ!” sier han. Men jeg misforstår visst bare; kommer med det
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ene gale forslaget etter det andre. ”Dæ! Dæ!” gjentar han. Men jeg er like dum.
”Kr!” sier han til slutt bestemt og litt oppgitt. Da skjønner jeg: Flatbrød!
Slik blir et onomatopoetikon til! Kristian henter opp sitt sanseinntrykk og etterligner det for å
kommunisere noe til den voksne (som ikke alltid er like kjapp i oppfattelsen…). I følge
Merleau-Ponty (1973, s. 24) er barnet i slike tilfelle i stand til å uttrykke lyder det ikke vil
kunne frembringe ved etterligning av tale. Kristian var enda ikke i stand til å si ”r”.
Terje på tre år får hjelp med klærne i garderoben. "Nei, ikke ta opp hetten! ”ber han,
"for da kan jeg ikke snu på øynene."
Nils er fire og et halvt og har fått peppermynte-te. Han snuser på den. Øynene er
halvlukket. Nesen rynker seg, hendene åpnes og lukkes foran brystet. ”Denne teen er
kjempegod!” sier han.
Kristian er drøyt fem år og har hendene godt plantet på styret til tohjulsykkelen, klar
til å sykle hjemover. ”Menneskekraften er større enn nedoverkraften” konstaterer han
tilfreds for seg selv. ”Musklene” legger han forklarende til.
I disse eksemplene er det særlig barnas sanseintensitet som blir tydelig. I det første kommer
det frem hvordan opplevelsen av å ha hette på sitter igjen som et kroppslig minne om at hans
utsyn har blitt hindret fordi hetten ikke har fulgt hans nakke- og halsbevegelser. I det andre
bringes vi midt inn i selve opplevelsen. Det er nesten så en kjenner den gode teen selv når en
hører og ser på Nils. De bevegelsene han gjør er nøyaktig de samme som en ofte ser hos
diende spedbarn, og en kan ane at i alle fall vanen med å åpne og lukke hendene mens han
nyter den gode duften, kan være grunnlagt allerede mens han ble ammet. I det tredje
eksemplet kan en også ane et minne av tidlige sanseopplevelser, nemlig likevektsansen og
egenbevegelsessansen. Et visst minne om en opplevd engstelse kan en også fornemme. Delvis
inne i fremtiden konstaterer femåringen fortrøstningsfullt for seg selv at han er trygg på
sykkelen.

Egosentrisk tale og kollektiv monolog
Uttalelsen til femåringen i det siste eksemplet over, blir ikke sagt henvendt til noen annen enn
ham selv. Den er et eksempel på egosentrisk tale, som om hans selv i narrativ form holdes fast
gjennom forestillingen. Svært mange av oss kjenner det også igjen i oss selv eller andre
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voksnes behov for å fastholde en tanke eller et pågående handlingsforløp. Slik egosentrisk tale
forekommer ikke sjelden i småbarns lek og deres forhold til det leketema de frembringer.
Et aspekt av den egosentriske tale er det Merleau-Ponty kaller den kollektive monolog.
Den beskriver han på følgende måte: ”Two or more children, while appearing to be answering
one another, are in reality only pursuing their own monologues, without taking into account
the reactions of the others.” (1973 s. 54). For småbarnsleken er det dessuten typisk at den
beveger seg raskt og ubesværet fra tema til tema, slik en kan se i den lille sekvensen under.
Et lekeforløp i samspill mellom tre små gutter, Bjørn, som snart er to og et halvt år,
Jens, på 19 måneder og Kristian på 16 måneder.
Alle kryper rundt og leter etter en flaskekork på gulve. Jens har et godt grep
om flasken. Kristian finner korken. Nå sitter han og prøver å skru den på flasken som
Jens fortsatt holder i. Jens stirrer utålmodig på forsøket mens han dreier sin ledige
hånd rundt og rundt som om han og skrur. Med ett drar han heftig hånden med flasken
til seg og river korken ut av Kristians hånd. Effektivt skrur han korken på plass!
Kristian faller bakover i det flasken blir rykket fra ham slik at Bjørn med ett blir
sittende mellom bena hans. ”Bytte beie” sier Bjørn, og leker at han bytter bleie på
Kristian, som ser meget alvorlig og forundret opp på ham. Bjørn legger seg på magen
slik at Kristian, som straks setter seg opp, er mellom hans ben. ”Bytte beie” gjentar
Bjørn oppfordrende. Kristian dasker forsiktig på Bjørns bleierumpe med det samme
alvorlige uttrykket i fjeset. Stusser litt… og smeller med tungen: Leke hest! Dette er en
velkjent lek: Bjørn krabber av sted med Kristian ”på slep”.
Relasjonen mellom de to små guttene som samarbeider om å skru på en flaskekork, er trygt og
godt. De har kjent hverandre i åtte måneder, altså en stor del av livet, og i denne alderen er en
aldersforskjell på tre måneder ikke så rent lite. Bjørn har vært en del av gruppen de siste to
månedene. Kanskje vet Jens på et vis at hans motorikk er langt bedre utviklet enn Kristians.
Jens sin tålmodighet er ved bristepunktet da han til slutt griper inn. Den ledige hånden som
”skrur i luften” var kan hende ikke bare herming og medbevegelse, men samtidig en ubevisst
demonstrasjon: ”Sånn skal det gjøres!” I det Jens har fått tak i korken og skrur den på plass,
synker hele den lille ryggen som for et øyeblikk siden var strukket anspent på skrå mot
Kristian sammen, og han sukker lettet. Kanskje kan hans bevegelse med hånden
sammenlignes med trangen mange av oss har kjent til å kremte nå vi hører en hes røst? Vi
hermer altså ikke handlingen, men blir influert av det vi ubevisst oppfatter som årsaken til
handlingen. Det samme skjer når vi i umiddelbar og ubevisst sympati for eksempel hastig
suger luft inn mellom tennene i det en annen støter borti, eller skal til å støte bort i noe. Det
alvorlige ansiktsuttrykket til Kristian er trolig like mye som den strategiske plasseringen
Bjørn plutselig befinner seg i, årsaken til at Bjørn foreslår bleieskiftlek. Bjørn er litt eldre, og
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dette kan sees som et utslag av innlevelse og empati; en måte å ville avlede Kristian på for at
han ikke skal begynne å gråte.
Når Bjørn inntar bleieskiftstilling på magen, later det til at Kristian ikke riktig vet
hvordan han skal gripe saken an, men smelle med tungen kan han! Og det signalet reagerer
også Bjørn straks på; tema er endret – til det skifter igjen… Barna befinner seg som i en felles
strøm av inntrykk, innfall og uttrykk. Det lille hendelsesforløpet strekker seg for øvrig over
svært kort tid, men se hvor mye det inneholder! Etterligningen er samtidig tydelig til stede
som en umiddelbar overtakelse av og innlevelse i en strøm av imaginære bilder og
forvandlinger, mer enn som en gjentakelse av den andres handling eller uttrykk. Dette
aspektet får vi også demonstrert i filmtranskripsjonen under.

Her er dessertmaten min Transkripsjon av en halvannet minutt lang filmsekvens
Begge jentene i denne sekvensen er fire og et halvt år gamle, og det er like oppunder jul. Mye
bakst har foregått både hjemme og i barnehagen i disse tider. Venke sitter hele tiden i ro ved
et lite bord med klosser på. Siri er på den andre siden av bordet og beveger seg mellom det og
lekekomfyren. Jeg står like ved med kameraet. Begge jentene vet om meg og henvender seg til
meg både like før og like etter sekvensen. Det er bakgrunnen for at den er avgrenset nettopp
som den er. Leken ser like vel ut til å oppsluke de to aktørene helt.
Personer Dialog
Venke
Dessert
Her er dessertmaten min
Det skal jeg ha til lørdag. Ikke
sant det er lørdag i dag?
Siri
Ja, vil du ha slikkepinner?
Venke

Vil du ha slikkepinner?
Ja, æhhh, æh, æh!

Siri

Vent til lørdag

Venke
Siri
Venke
Siri

Det er lørdag i dag
Også skal vi steke alle sammen
Jeg skak’ke steke min for det e’
- for det skal du spare til neste
lørdag, sant
Nei, men jeg hak’ke tid. Jeg skal
gi de til mamma’n min og
lillesøster. Hun er kjempesur.
Da skal vik’ke gjøre noen ting.

Venke

Beskrivelse
Holder opp to klosser.
Snakker med en slags østlandsdialekt, en
etterligning som er en del av den lokale
barnekulturen.
Følger opp både Venkes tema og hennes
lekemodus. Legger an samme tonefall og rekker
smilende frem noen klosser fra en veske.
Rekker tungen ut for å vise at det frister. Detter
er trolig innlært kroppsspråk, lært gjennom
etterligning.
Tar klossene bort og legger dem i ovnen i
lekekomfyren.
Forundret stemme og uttrykk
Legger inn flere klosser
Samler sine klosser i hånden
Siri legger klossene i ovnen med energiske
bevegelser
Skakker på hodet bort fra Siri og tilbake
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Siri
Venke

Å!
Nå skal vi kjevle

Siri

Nå skal jeg gå og ta det ut

Venke
Siri

Nå skal jeg kjevle. Jeg skal
kjevle, kan jeg få deig?
Ja, her!

Siri

Nå er det nok deig.

Setter seg ved bordet og drar stolen inn til
Triller den ene, lange klossen på tvers foran seg
på bordet
Stikker armen inn i vesken hun nettopp hadde
klossene i, reiser seg med stor vitalitet og tar
klossene ut av ovnen.
Vifter med klossen og ”kjevler” ivrig, med
rytme og kraft.
Rekker henne en form og snur seg mot ovnen
igjen.
Venke kjevler et øyeblikk oppå formen, så snur
Siri seg og tar den fra henne igjen med
”grytekluten” på hånden.

Et blikk inn i det som foregår i Her er dessertmaten min
Dialektskiftet indikerer at Venke går inn i en rolle, ikke bare hermer en enkelt handling. Hun
snakker hele tiden med samme tilgjorte dialekt. Når Siri legger an samme måte å snakke på,
er det ikke først og fremst en herming etter Venke, men et signal på at hun er i samme
lekemodus som henne. Siri smiler til Venke og Venke smiler tilbake og viser med det at hun
er positiv til Siris forslag om ”slikkepinner”. Siri arbeider konsentrert med klossene, og
snakker med en bestemt tone til Venke, som lett tilpasser seg Siri, selv om lekekonseptet blir
forvirrende og springende. Stemningen er lekende og blid. De to barnas indre bilder ser for
tilskueren ut til å bare være delvis sammenfallende. De lar seg tydeligvis likevel samstemme i
lekens verden, og Siri lar seg ikke avspore av detaljer som hvilken dag det måtte være. Med
stemmeleie og hevede øyenbryn over runde øyne viser Venke forundring, men finner seg i at
det likevel ikke er lørdag. Raskt lager hun seg så en grunn til uansett ikke å steke sine klosser.
En av Venkes klosser blir nå en kjevle, og i hennes målrettete og faste bevegelser er det ikke
vanskelig å gjenkjenne etterligningen av kraften og rytmen til en voksen som baker. Siri
plasserer seg ved bordet og inntar en ventende holdning. Etterligningen her er direkte og
innlært som nok en målrettet aktivitet; en må vente når noe stekes. For Siri skifter nå vesken
som klossene lå i, spontant funksjon og blir en gryteklut, som hun tar et godt grep med og
bruker slik de voksne gjør! Hun godtar til tross for at hun har sitt eget prosjekt, et øyeblikk
variasjonen Venke smetter inn ved å be om deig. Hun rekker Venke en metallform som hun
kan bruke som deigklump. Den fungerer imidlertid dårlig til formålet, og Siri tar den dessuten
straks fra Venke igjen med ”grytekluten” over hånden som om den var varm. Venke
protesterer heller ikke denne gangen på Siris endring.
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Denne lille scenen er del av en lengre lekesekvens mellom disse to jentene, som stadig
er mye sammen. Både dialogen og leken som foregår her tyder på en blanding av samlek og
parallell lek. Kanskje vi best kan beskrive den som parallell lek i samspill. De er begge mest
opptatt av sin egen aktivitet og har dermed større fokus på å uttrykke seg om den (egocentric
language, se s. 53) enn på egentlig å kommunisere. Samtalen foregår utelukkende mellom
barn, og har til tross for samspillet mellom dem, preg av å være det Merleau-Ponty kalte
kollektiv monolog med egosentrisk tale. I følge Merleau-Ponty, som her viser til Piaget, vil
dette ofte være tilfelle hos barn under syv år (1973, s. 53).
I transkripsjonen i kapitlet Dialogen og den affektive inntoningen på side 69 kan vi til
sammenligning se at etterligning, gjensidig reaksjon og inspirasjon også kan skape en rød tråd
i samtale mellom små barn. Dialogen mellom disse to jentene henger imidlertid ikke helt
sammen selv om begges lek er knyttet til matlaging, og de begge er inne i rollelek der de i
første rekke etterligner nære voksenpersoner. De har hver sin prosess gående. Samtidig
forholder de seg til hverandre verbalt ved å antyde sine egne indre bilder og til dels søke å få
bekreftelse på dem. Vennskapet, gleden ved å være sammen og tillitten mellom dem er likevel
så sterk at det som sett fra en voksens synsvinkel, ser ut som brudd i et samlet lekekonsept,
ikke får leken til å briste. Slik kan en ofte observere at det enkelte barns rolle og forestilling i
en lek tilsynelatende blir viktigere enn samspillet mellom dem for en stund. Begge disse
jentene later til å være så dypt inne i sin egen lek at de knapt lar seg inspirere av hverandre og
heller ikke riktig tar inn det den andre har for seg. Gjenstandene som benyttes i leken har for
den voksne liten likhet med det barna bruker dem som her. Vi ser også en tendens hos disse
barna til at den umiddelbare forvandlingen av gjenstandene i deres forestilling glipper i det
metallformen viser seg ubrukelig som deig. Deres etterligningstrang og lekeglede er likevel så
sterk at leken ikke brister. En sammenhengende sublimering pågår, den kreative mimesis er i
virksomhet.

Leken som etterligning og bearbeiding
I den øverste lille anekdoten i kapitlet over (s. 54), ser vi hvordan guttenes indre bilder
benyttes i strøm av handlingsglimt som overlapper og glir over i hverandre. I det deres
samlede fokus om ettersøkningen av en flaskekork blir borte, er behovet for handling et nytt.
Vi mister et øyeblikk Bjørn av syne mens det lille dramaet mellom de minste utspiller seg.
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Bjørn inntar imidlertid igjen en sentral rolle når Kristian faller på rygg, her griper han
spontant inn, tar initiativ og viser at han har en klar forestilling som kan benyttes til lek.
For at en etterlignende bearbeiding av en hendelse skal kunne finne sted, må det
eksisteres et minne i barnet om hendelsen, et inntrykk som det er i stand til å gripe i den grad
at det kan skape noe ut fra det. Barnets første jeg-bevissthet opptrer merkbart for
voksenverden i to til to og et halvt års alder, ikke sjelden sammenfallende med at barnet
begynner å si jeg om seg selv, og det rapporteres bare sjelden om barndomsminner som
stammer fra før denne alderen. Etterligning i lek hos yngre barn enn dette vil sjelden
inneholde lengre sekvenser eller mer fullstendige roller, men kun uttrykke korte fragmenter av
fast gjentatte handlinger, som å putte en skje i en skål, hamre med en hammer, koste med en
kost eller late som en pusser tenner eller legger dukken i sengen.
Mitt entydige inntrykk er at all etterlignende lek har et ubevisst bearbeidende aspekt
ved seg ved siden av det øvende. Vi ser det likevel sjelden så tydelig som i eksemplet under.
Kristian nærmer seg fire år. Han ligger på sykehuset og har det ikke godt. Blant annet
gjennomgår han computertomografi der han må ligge helt urørlig. Hjemme på
permisjon har han ikke lov å bruke beina, han kan bare krype, men leke kan han
likevel! Han legger koselammet sitt; mellom to nattbord som han skyver sammen. Selv
kryper han inn i en krok bak et teppe og lager tastelyder med fingrene mot veggen.
”Ligg helt stille, så er vi straks ferdige. Nå er du flink. Sånn ja..”
I dette lekeforløpet ser vi tydelig hvordan barnet gjennomgår og bearbeider sitt pågående
traume ved å dramatisere det han opplever. Både hans egen og sykehuspersonalets roller blir
fylt, og han trer selv inn i den voksnes plass. Han er den som har kontroll på den hjelpeløse
pasienten. For den utenforstående er det utrolig hvor mange detaljer fra hendelsen barnet har
fått med seg. Det er som en indre film med ny besetning blir spilt av. Den rutinemessige, men
samtidig nøytrale omsorgen for pasienten, blir heller ikke glemt: ”Ligg helt stille, så er vi
straks ferdige. Nå er du flink.

Sånn ja..” Her finnes elementer både av etterligning,

bearbeiding, øving og rolletaking. Bearbeiding av inntrykk er også tema i kapitlet under.
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Inntrykkets uttrykk hos det lille barnet
Det øyeblikk da barnets inntrykk, det han eller hun har sanset går fra dets indre og blir
forvandlet til uttrykk, skaper barnet noe ut fra seg selv. Etterligningen som kommer til
uttrykk, trer frem etter en indre bearbeiding av inntrykket enten uttrykket er verbalt, på papiret
eller som en fysisk aktivitet i rommet.
På bildet har Mathias på fire og et
halvt år tegnet seg selv på en giraff. Han lå
på gulvet og tegnet på et stort ark. Det lå
flere barn rundt ham som også tegnet mens
andre beveget seg i rommet. Han måtte
stadig strekke hals og følge godt med for å
passe på tegningen sin. Men den Mathias
jeg kjenner har slett ikke særlig lang hals!
Ikke står håret hans rett opp heller. Her ser
vi hans eget inntrykk komme til uttrykk
som et speilbilde i selve tegningen.
Kunstneren her hermer til og med sin egen
giraff på arket og gir seg selv en lang hals.
Mathias

sin

tegning

uttrykker

den

innflytelsen han er utsatt for både fra seg
selv og omgivelsene. Hans årvåkne sanser
vises med det strittende håret påvirket av
den ytre situasjonen.
Figur 5 Å strekke hals
Mathias er også kunstneren bak tegningen ved innledningen til kapitlet Samspillet mellom
sansene på 52. Det er også en tegning som viser oss hans årvåkne sanser. Mathias er en
fireåring som følger godt med i det som foregår rundt seg, om vi velger å tolke tegningene
slik Inger Brochmann beskriver i sin bok Børnetegningernes hemmeligheder (1995). Denne
tolkningen stemmer i dette tilfelle svært godt overens med Mathias slik jeg har lært ham å
kjenne. Tilsvarende indre og ytre innflytelse vil gjøre seg gjeldende i barnas utrykk og adferd
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i en kontinuerlig dialog med verden. Hvilke av dem som når oss voksne eller barna rundt
dem, kan like gjerne avhenge av mottaker som av barnet selv.
Kristian er to år og åtte måneder. Nå kommer han gående mot oss andre som sitter
ved frokostbordet med et bitte lite, lysegult plastfly som han holder høyt i været: ”Her
kommer et fly tuslende.”
Det er ordet tuslende vi biter oss merke i her. Fly tusler ikke i voksne øyne. Men når de er så
bitte små og att på til lyse lysegule, - da kan de vel tusle? Det kan et barn se, han kan tilpasse
sine begrep så de etterligner virkeligheten, og de ord han hører de store bruke om lille ham.
Kanskje identifiserer han seg litt med det lille, gule flyet?
Noen dager senere er det tett tåke ute. Kristian er alene i stuen, han rusler frem og
tilbake foran det store stuevinduet med den lille dukken sin kikkende opp av overallens
brystlomme og tommeltottene stukket godt inn bakom bukseselene. Han kikker ut over
dalen og peker: ”Det er helt fullt sånn ute. Ingen kan være ute. Alle må være inne i
husene sine. Vi kan ikke se flyene. Det er tåke (et skjevt flir…., han ler). Det er kult.
Dødskult!”
I dette eksemplet har Kristian tydelig sin tenåringssøster som språklig forbilde. Han snakker
til dukken sin og forklarer det dramatiske og artige (!) han observerer der ute, slik han
opplever at de store gjør for ham, mens dukken støtter hans bearbeiding av inntrykket.
Vemund er nesten fem år. Og han er sint, faktisk rasende: Han får ikke lov til å sparke
fotball inne i barnehagen. Ansiktet er sammentrukket og øynene smale. Han ytrer
ikke ett ord, men marsjerer bort til tegnehyllen og griper et ark som han legger på
bordet, klatrer opp på benken, griper den gule fargen og tegner hardt og fort, rundt og
rundt, så tar han den blå fargen. Han tegner så energisk og voldsomt at noen av
sporene han setter, havner utenfor papirarket. Så triver han arket, krøller det til en
ball og kaster det på en voksen, ikke hun som stanset ham, men en annen… Han reiser
seg, henter et nytt ark og gjentar. Om og om igjen.
Vi ser hvordan Vemund her bearbeider og omsetter sine følelser i handling. Han gjør noe helt
annet under denne innflytelsen enn å sparke ball. Han går heller ikke løs på den som hindrer
ham i å sparke ball. Han tar et øyebikkelig utgangspunkt i noe, - og gjør det til noe helt annet.
Så etterligner han seg selv, sin egen indre tilstand, og i neste omgang sitt eget nye utrykk! Han
henter nye ark, gjentar rablingen, sammenkrøllingen og kastingen. Frustrasjonen han gir
uttrykk for er ikke en konkret etterligning av andre. Selvimitasjonen har ikke dyktiggjøring
eller lek som motivasjon, det vi ser er snarere den tilfredsstillelse bearbeidingen gir ham i det
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å få utløp for frustrasjonen han føler; en måte å gjenvinne likevekt. Det vi oppdager er barnets
uttrykk for at noe etterlignes inne i det selv, en etterklang, en erindring. Kan vi her snakke om
sublimering?

Begrep og språk, forståelse og tanke
Når vi snakker, uttaler vi i gjennomsnitt 2 til 3 ord i sekundet, det vil si ca 15 lyder, og vi
benytter 120 muskler. Disse må sentralnervesystemet vårt aktivere i riktig tempo og
rekkefølge. ”Bevegelsene i strupeholdet er språkorganismens finmotorikk, og de er blant de
aller hurtigste bevegelsene i hele vår organisme” forteller Heinz Zimmermann i boken ”Dør
språket?” (2006, s. 16). Hvordan kan barnet da klare å herme disse fine mikrobevegelsene?
Hørselen er den sans som særlig påvirker hermingen av språket, hevder Merleau-Ponty og
viser til Paul Guillaume, som har kommet frem til det samme. Merleau-Ponty sier videre at
barnet ikke hermer hver lyd motorisk og artikulert for seg, men tar opp språket slik det er
funksjonelt for det (Merleau-Ponty 1973, s. 13 – 14). Også når vi voksne tar språket i bruk,
gjelder det samme forholdet med helhet og del. Zimmermann peker på at vi, når vi vil uttale
oss om noe, først har klart for oss innholdet og hensikten, mens ordene kommer til i det de
blir uttalt.
Som voksne bruker vi språket like ubevisst og selvfølgelig som vi bruker vår kropp.
Slik benytter også barnet sine første kommunikasjonsapparat; kroppen røsten og mimikken.
Etter hvert får det verbale språket også sin plass, og de to kommunikasjonsformene smelter
sammen.
Vailes er en gutt på knapt tre og et halt år med svært lite forståelig språk. Han vil
gjerne leke med de andre barna, men får ikke med seg gangen i leken og griper inn på
en slik måte at de andres opplegg blir ødelagt. Den lille munnen uttrykker en mengde
lyder, men ingen forstår. Han prøver igjen og igjen. ”Vailes plager!” roper de andre
barna. Men Vailes vil verken plage eller ødelegge, han vil bare være med å leke. Han
finner på noe nytt; legger hendene for øynene og tar dem bort igjen ”Booo!” sier han
vennlig. De andre ler, og igjen er isen brutt – til neste uoverstigelige terskel for
Vailes.
Vi kan ikke annet enn imponeres over evnen Vailes har til å snu en stemning. Det får ikke
hjelpe om han tar en neve av lasten på toget og sprer den ut over gulvet, når han gjør det mens
han like etter så tydelig kommuniserer at han vil være med, han vil være en del av gruppen.
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Vailes har ikke gitt opp håpet om at han en dag skal knekke den verbale koden, men tar
foreløpig iherdig i bruk kroppen sin ved siden av, først hånden til å ta et initiativ i leken for å
vise at han vil være en del av den. Det mislykkes. Han har ikke fått med seg lekens ide og
bryter konseptet i stedet for å utvikle det videre. Når bruddet er et faktum, og de andres
tålmodighet tar slutt, tar han igjen kroppsspråket i bruk og viser med smil og bevegelser at
han vil være venn, og at han har noe å by på. Og nå lykkes han. Takknemlig fortsetter han
oppvisningen. Grunnlaget er lagt for at han skal ha pågangsmot og tillit neste gang til å nærme
seg de andre på nytt. I mellomtiden henvender han seg til oss voksne. Uforståelige ord
strømmer mot oss, ord som verken hans landsmann eller vi andre skjønner. Det er som han
bruker et generelt språk, en språkmelodi, et fortellende og intenst flyt som når våre ører og
våre hjerter, men ikke våre tanker.
På samme måte som en i Steinerpedagogikken beveger seg fra helhet til del 23 innenfor
hver nytt emne, hermer barnet helhetene i en handling, og helheten i et språk. Merleau-Ponty
sier: ”This imitation concerns the melody of the sentence just as much as the words, because
the child tries, as it were, to speak ‘in general’, …” (1973, s. 11) Videre slår han fast at
talespråket nettopp oppstår av en helhet: ”Speech emerges from the ’total language’ (Ibid s.
12). Det er vanskelig å tenke seg hvordan språkinnlæringen skulle kunne skje, dersom barnet
bare hadde mulighet til å herme de bevegelsene det kunne sanse under modellens tale. En kan
verken se eller høre hvordan andres taleorgan beveger seg. En kan forestille seg at i tillegg til
fysiologiske modenhet må barnets ønske om å mestre språket være sterkt til stede for at den
fonetiske språkinnlæringen skal kunne skje. Barnet prøver og øver sine taleorganer iherdig
over lang tid. Etter hvert vil det selv kunne gjenkjenne og gjenta etterligningen av de lydene
de frembringer. Gjennom bekreftende respons fra sine nærmeste, vil det så gradvis knytte
sammen den kinestetiske opplevelsen og den indre klangen av ordet med innhold fra
hverdagslivet. Slik omdannes begrep til ord. I lek og samspill med omgivelsene oppmuntres
så den lille til å ta språket aktivt i bruk.
Det er interessant i denne sammenheng å kunne konstatere at barn av døve foreldre,
barn som blir tiltalt på tegnspråk, for eksempel mens de ligger på stellebordet, uttrykker
begrep tidligere enn barn med foreldre med talespråk.24 Grunnen er trolig at fingermotorikken
er tidligere utviklet enn den vokale talemotorikken hos barnet, og at etterligningen dermed er
23

Se for eksempel Ide og innhold, Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen i
Norge 2004
24
Hos barn av foreldre som benytter tegnspråk, begynner den språkutvikling med tegn i åtte måneders alderen.
Opplysning fra dr.ph.Ingvild S. Roald i privat samtale der hun viser til boken ”Uten hørsel?” av Sissel M.
Grønlie, utgitt av Fagbokforlaget, Bergen 2005.
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tidligere tilgjengelig. Dette kan tyde på at indre forestillinger som kan hentes opp og
konkretiseres, lever i barnet før de kan utrykkes vokalt. Når Steiner fremholder at barnet
snakker tidligere enn det tenker, må det, dersom han har rett, bero på en definisjon av
tenkningen som innebærer mer enn den rene assosiative forestillingen.
Kristian er seks og et halvt år og står en kveld og leker med vannet i vasken. ”Se!”
sier han, - ”vannet er levende!” ”Ja, tenk det er noen som mener at vann kan huske!”
svarer jeg. Kristian blir stor i blikket: ”Det vannet vi har i øynene, det har vært i
himmelen -” sier han.
Dette eksempelet forteller likedan om barns eget forhold til verden og hvordan fortellinger de
hører, og små fenomener de får høre om eller legger merke til, lever videre i dem og setter
dem i stand til å skape store, indre bilder. Den fordomsfrie forestillingsevnen som viser seg på
denne måten, er nettopp den som skal omdannes til det eldre barnets og den voksnes frie
tenkning.
Ofte finner vi kilden til barns undring og fantasi, lek og forestilling i de eventyrene og
fortellingene de har hørt. Etterligningen og inspirasjonen fra slike, stiller barna fri på en annen
måte enn når de etterligner og bearbeider selve livet. Samtidig gir historiene dem en rød tråd å
holde i og en språklig og begrepsmessig rikdom innenfor tema der de kan oppøve sine
begreper og sitt språk utenfor dagliglivet og utenfor dem selv.
”Ja, bare kom du, din spijjevipp!” Dan kommer lykkelig stormende ut fra
eventyrrommet i barnehagen etter å ha hørt om Bukkene Bruse. Ingenting kan
skremme ham i rollen som den store bukken. Dan har ikke bruk for hele eventyret
akkurat nå, han bærer det i seg selv. Siden er han med og leker det, igjen og igjen.
Forleden fortalte jeg seksåringene i barnehagen den russiske legenden om Babusjka
som ville vaske og rydde før hun kunne følge stjernen sammen med kongene om
natten. Hun nådde Betlehem for sent. Hun så ikke sitt kairos 25. Like etter finner jeg
Gustav i ”dyp søvn” på gulvet ”jeg oppdager spennende ting om natten” forteller
han.
Slik bearbeider begge guttene spontant sine inntrykk og sine forhold til historiene ved å gi
dem uttrykk gjennom leken.

25

Om kairos, se side 32.
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Identitet, tid og kropp
Barnets identitetsopplevelse er sterkt knyttet til dets opplevelse av alder. ”Er det noen barn
der? Hvor gamle er de?” lyder det når en forteller at en skal dra noe sted. Det å være for
eksempel fem år, forteller noe om deg selv. Det er for barnet en karakterdannende egenskap,
og det å gå fra et alderstrinn til det neste er en skjellsettende, forpliktende opplevelse som
sender en videre inn i et ukjent land. Opplevelse av tidsfenomenet er som vi tidligere har vært
inne på (se kapitlet Øyeblikket og det intersubjektive felt, s. 32), relativ og subjektiv. For
barnet har tid en annen utstrekning enn for voksne. Dagen og nået fyller det helt, og at noe
skal skje ”i morgen” kan lyde nesten abstrakt for de aller minste. Kanskje kan dimensjonene i
den subjektive opplevelsen av tid, i likhet med læringen gjennom livet, sammenlignes med en
pyramide som smalnes av ettersom vi blir eldre.
Merleau-Ponty beskriver hvordan mennesket umiddelbart identifiserer seg med sin
egen kropp.
Kroppsrommet foreligger for meg i en gribeintensjon uden at det foreligger i en
erkjennelsesintensjon. [….] Det er aldri vår objektive kropp vi beveger, men vår
fenomenale kropp, og det er der ingen gåde i, eftersom det så nettopp er vår kropp, der
som beherskelse av de og de områder av verden, retter seg mot de gjenstander, der skal
gribes og som perciperer dem.(1994 s. 49 og s. 51).
Begrepet kroppsrommet forklarer Merleau-Ponty som kroppens fulle utstrekning, altså den
plassen i rommet vi fyller med vårt fysiske legeme. Hans bruk av begrepet vår fenomenale
kropp settes her opp i mot begrepet vår objektive kropp. Når vi strekker ut en hånd for å gripe
pennen, er kroppen som en aktiv forlengelse av vår indre intensjon – det som omsetter
intensjonen til fysisk virkelighet. Handlingsplanen – om en kan snakke om en plan for å gripe
en penn, inkluderer ikke kroppen som objekt, men kun som fenomen: den er vårt
griperedskap. Når vi derimot, i mangel av et stykke papir, bruker hånden til å notere et viktig
telefonnummer på, er hånden et likeså tydelig objekt som papirlappen til å notere på ville ha
vært det. Dette blir belyst fra motsatt side av Rudolf Steiner i Frihetens filosofi (1978) kapittel
4, i det han hevder at vår erkjennelse av ting utenfor oss selv er like så objektiv sann som vår
erkjennelse av oss selv og vår egen organisme som iakttagelsesobjekt.
Kristian nærmer seg fire år. I dag skal han utskrives fra sykehuset, men han må bruke
rullestol enda en periode. Han strever fryktelig med å få den til å kjøre og å svinge dit
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han vil. Flytter seg bare ti centimeter av gangen. Han er fryktelig sliten og redd av
stadig nye venefloner som han må legges inn på håndbaken hans fordi blodårene går
tette. Nå er det bare noen timer før han skal skrives ut, og selv om legen sa nei til å
tjuvstarte med medisinering gjennom munnen dagen før, går sykepleieren for å spørre
om igjen når blodåren nå går tett enda en gang. Kristian sitter blek og engstelig i
rullestolen. Det tar en hel time før sykepleieren er tilbake: Med et stort smil og positivt
svar. Lettelsen er så stor at Kristian danser bortover med stolen. Plutselig mestrer han
den. Den blir en del av hans bevegelsesapparat, og han kan både kjøre og svinge
rundt stoler og bord, inn og ut av dører og hvor han vil!
Denne historien viser hvordan angst binder vår læring og hindrer vår evne til å omsette
kognitiv forståelse til motorisk kontroll. Både pleiere og foreldre hadde lenge prøvd å lære
gutten hvordan han kunne kjøre fritt rundt, forklart og demonstrert, men han satt liksom fast;
beveget seg kun i små, hjelpeløse rykk. Tydeligvis har det likevel opparbeidet seg en passiv
læring i ham, en læring som var bundet så lenge angsten var til stede. Slik kan en forestille
seg at det er med mye av den læringen vi ønsker å overføre til andre eller å ta til oss selv. Den
resonans den nye kunnskapen muligens kunne finne i våre sinn, blir dempet av en ullen angst
som gjør den utilgjengelig for oss. Dermed hindres også ferdighetene i å flyte ut i lemmene.
Kristian kunne ikke flytte inn i stolen og la den bli en del av hans bevegelsesapparat før
angsten slapp taket i ham. Samme vei må det tolv – fjorten måneders gamle barnet ta for å få
et nytt forhold til sine ben når det lærer å gå. Skritt for skritt flytter det inn i sin kropp og
bringer hver del av den inn under sin egen kontroll. Slik kan vi kan hende i gylne øyeblikk
også oppleve at våre skriveredskaper i likhet med våre taleorganer, blir til en forlengelse av
oss selv i skrivende stund.
Vygotsky mener at det ikke er mulig å si hvor innflytelsen fra miljøet slutter, og
innflytelsen fra den egne kroppen begynner (1996, s. 25). Etterlignende adferd og adferd
påvirket av barnets egne indre krefter og behov, viser seg på samme måten og reguleres både
av egen og andres respons. Daniel N. Stern sier at det er menneskets sensomotoriske aktivitet
som opprettholder sinnets inkarnasjon, former det og stabiliserer det i sitt fysiske, emosjonelle
og sosiale miljø. Uten det aktive, intersubjektive samspill som fører til en indre organisasjon
av selvet, ville det ikke være noe gjenkjennelig selv, hevder han (Stern, 2003). Music (2005)
retter i sin praksis som terapeut, særlig oppmerksomheten mot hvordan han kan observere
barnas valg av, og tillit til sine rollemodeller. Han beskriver hvordan imitasjonen kommer
frem i våre dagligliv og er opptatt av barnas ønske og behov for identifikasjon og likhet,
hvordan de søker ut sin egen rolle og etter hvert finner frem til sin identitet. Han hevder at
han, ved å observere barnas imitasjons-evne og – vilje, kan følge deres psykiske helbredelse
og deres utvikling av trygghet og helse.
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Å erkjenne seg selv gjennom den andre
Det lille barnet hermer seg fysisk inn i verden. Fra å gråte med når en annen gråter til å
oppdage at det selv kan hjelpe – hente smokken, og dermed sette sin egen virkning inn, prege
verden med sitt jeg. Via etterligning oppdager barnet sine egne spor, og de våger å sette nye.
It is imitation that gradually causes the self to emerge from the unconscious. […],
since the infant imitates others and achieve self awareness in so doing. This is the
beginning of the social being, the unity of the human or animal family. This idea is in
constant conflict with impulses that stem from the unconscious egocentric domain, and
the infants learning process as well a man’s ethical and social life are both aspects of
this conflict (Guillaume 1971, s. 137).
Gjennom å etterligne andre, oppdager barnet seg selv. Samtidig gjør barnets dominerende,
egoistiske behov seg gjeldende. Guillaume mener å se at barnet befinner seg i en konflikt
mellom egne behov og behov som måtte finnes i omgivelsene. Så vidt jeg kan se, vil barnets
opplevelse av konflikt her, avhenge av dets oppmerksomhet og dets velbefinnende i
øyeblikket, dets aktuelle ønske. Vygotsky hevder at barnet må bli kjent med andre før det kan
utvikle bevissthet om sin egen person og bli kjent med seg selv. Barnet må erkjenne seg selv
ut fra erkjennelsen av andre. Vi kan kun kjenne oss selv i den grad vi kjenner andre (Lindqvist
1999, s. 121). Slik oppstår også evnen til medfølelse dialektisk i sosial omgang mellom
mennesker. Dette samsvarer også med det syn Maurice Merleau-Ponty hadde (1973, s. 36 ff).
Som Vygotsky sier han at en ikke kan erkjenne seg selv uten først å ha erkjent den andre. På
veien mot et selvstendig liv med erkjennelse av egen identitet ligger store tilpasningsoppgaver
og utfordringer for barnet.
Kristian er knapt to år. Han har vært syk med ørebetennelse og feber lenge. Han er
ordentlig sliten og sukker trett på stellebordet en morgen: ”Kjøpe ny gutt i butikken.
Går an det!”
Et underlig og sjokkerende forslag i voksne ører! Men om kroppen er et det eller et selv tar
det tid å bli klar over. Merleau-Ponty viser ofte til Guillaumes studier, og beskriver barnets
etterligningsutvikling ut fra hans eksempler. I mine små anekdoter gjenkjenner jeg blant annet
hvordan barnet skrittvis styrker sin identitet ved å forholde seg til andre.
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Lars er to år. ”Vil du ha en til?” spør jeg og rekker frem brødfatet. ”Du vil ikke ha”
svarer han og rister bestemt på hodet. Siden krabber han opp bak ryggen min i sofaen.
”Du sitter bak” sier han fornøyd.
Mange barn har tidlig en fase der de benevner seg selv som jeg som en tilsynelatende ren
etterligning, men de faller så en tid inn i å omtale seg selv i 2. eller 3. person like før den
endelige jeg-identitet fester seg i to og et halvt til tre års alderen.
Det er tidlig morgen og Kristian er blitt nesten to og et halvt år. Føttene kommer ut av
nattsokkene: ”Der er de!” sier han fornøyd og ser på føttene sine. ”Ja, der er de som
er så flinke til å gå og hoppe” bekrefter jeg. Kristian tenker et øyeblikk: ”Jeg kan også
gå og hoppe” slår han fast. Senere samme dag ser Kristian nedover overallen sin, så
begynner han å løpe frydefullt frem og tilbake mens han nynner: ”Strømpebuksen er
inni meg. Strømpebuksen løper, strømpebuksen løper.”
Denne lille historien tyder på at det er en slik glidende overgang i barnets forestilling om
grensen mellom seg selv og klærne også. Da er det ikke å undres over at enkelte
barnehagebarn kan ha svært sterke motforestillinger om å låne klær!
”Enda mer yoghurt,” spør jeg. ”Det spørs hvordan magen din liker det.” ”Magen
min liker det ikke. Jeg liker det!” svarer Kristian.
Eksemplene over viser hvordan det lille barnet opplever seg selv i forhold til sin kropp, og
hvordan dette endres i løpet av de første årene. Her kan det se ut som identifiseringen med
kroppen enda ikke er riktig etablert. Barnet omtaler seg som et jeg atskilt fra kroppen. Her
gjenfinnes forskjellen mellom vår fenomenale kropp og vår objektive kropp som MerleauPonty beskriver i tilknytning til kroppsrommet (se s. 64). Under ser vi hvordan den gryende
identiteten slår seg sammen med kreativ språkutvikling.
Kristian, fortsatt to og et halvt, ser meg tegne et ”smilefjes”(☺ )i en tekst. ”Der er
Kristian!” slår han fast, og gjør en sirkelbevegelse med armen, - ”Sånn! Rundtover!”
Og et par måneder senere er det ikke tvil:
Kristian sitter og skvetter mat utover bordet. ”Dette går ikke an! Det er ingen som
gjør sånt!” sier jeg indignert. ”Jo!” svarer Kristian bestemt. ”Det er noen som gjør
det. Det er jeg!”
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Her vises det nesten demonstrativt tydelig at identiteten er på plass. Kristian opplever seg som
et jeg både visuelt og i handling. Det er ham som skvetter mat på bordet, nemlig!! Vi kan
spørre oss hvordan han etablerte denne sikkerheten, kanskje er det slik at han gjenkjenner den
fysiske aktiviteten i sin egen kropp, eller er det først og fremst, som Vygotsky og de andre
hevder over, og som vi senere skal se i kapitlet Barn og voksne, relasjon mellom likeverdige
parter, s. 89 gjennom og i samspillet med den andre.
Vennskap og identitet henger nøye sammen, som vi så i kapitlet om
sosialiseringsprosessene i del I (se særlig s. 38). Det betyr noe for vår egen integritet og trivsel
hvem vi kan identifisere oss med, føle tilhørighet til og oppleve jevnbyrdighet sammen med.
Som vi ser i eksemplet under, er dette en faktor som gjør seg gjeldende tidlig i livet.
Lars er to år og åtte måneder. Det er første dagen etter sommerferien og han savner
den litt eldre lekekammeraten som er blitt ”for stor” for oss og har begynt i stor
barnehagegruppe. Nå sitter Lars på gulvet og leker uten særlig begeistring med
Kristian, som er et halvt år yngre. Ganske liten synes Lars. Med ett reiser Kristian
seg. Lars ser undrende hele veien opp på ham og sier plutselig strålende: ”Kristian er
blitt stor, kjempestor som meg!” Fra den dagen er de bestevenner.
For Lars var dette et dypt alvorlig og avgjørende øyeblikk. Han var meget bekymret og ensom
inntil han oppdaget at Kristian var blitt kjempestor som ham og dermed oppnådde en slik
status og identitet at han kunne overta rollen som lekekamerat. En kan godt tenke seg at inntil
dette øyeblikket var hans egen selvopplevelse, hans fenomenologiske selv truet ved det at
balansen i barnegruppen var forrykket.
Kristian nærmer seg fire år. Nå er han sliten! Han er på sykehus og vet tiden for enda
en blodprøve nærmer seg. Han synes ikke han orker flere og sier: ”Jeg skal sove så
godt at de ikke finner meg.”
Kanskje kan vi se en sammenheng mellom dette eksemplet og det første av disse der den
samme gutten hadde ørebetennelse, og foreslo at vi like gjerne kunne kjøpe en ny. Her møter
vi igjen en sliten og engstelig gutt. Vi lider med ham, men for oss er det vanskelig å forestille
seg hvordan han tenker seg at han skal bli borte, utilgjengelig for stikk mens han sover.
Overgangen mellom drøm og våken tilstand kan være uklar for små barn, og selv om Kristian
her er eldre og aldeles våken, kan det se ut som sykdommen setter ham tilbake inn i en
tilstand med en svakere tilknytning til sin egen kroppslige identitet.
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Dialogen og den affektive inntoningen
Dialogen foregår i motsetning til monologen, mellom flere personer. Logos, som siste del av
ordet er utledet av, oversettes ofte med mening, ord som inneholder mening. En kan altså se
dialogen som en betegnelse på en prosess som bringer frem en mening i samspillet mellom to
eller flere mennesker. I en dialog eller en samtale, kan en like gjerne frembringe et felles,
meningsfylt fantasibilde eller en historie som å komme frem til ulike spørsmål eller eventuelt
en felles konklusjon. I samtalen som foregår i filmsekvensen som er skrevet inn under,
springer bilder og forestillinger frem og tilbake mellom deltakerne, utfylles og endres etter
hvert som ballen går fra den ene til den andre i større og mindre buer. Dialogen utvikler seg i
en sammenhengende prosess med tilvekst fra alle parter.

Haier er farligere enn katter Transkripsjon av en 3 minutters filmsekvens
Denne filmen viser en dialog mellom to barn og en voksen. På slutten kommer et tredje barn
inn. Venke er nettopp fylt fem år, Arne i gyngestolen er nesten fire og et halvt. Han er ikke
helt i form, har vondt i hodet. Nils som kommer inn til slutt, er drøyt fire og et halvt år. Barna
har kjent hverandre lenge. Nede på gulvet til venstre sitter Venke. I gyngestolen sitter Arne
med hendene på armlenene. De ser på hverandre. Astrid (jeg) er ikke synlig i bildet, men
sitter med kameraet på fanget.
Personer
Astrid

Dialog
Vet dere hva? Naboen min har en
katt som de har i bånd.

Arne
Astrid

Hva?
Naboen min – går med katten sin i
bånd.
Men jeg har en katt hjemme, bare
at jeg har mistet Millie for hon har
gått seg vill i skogen.
Å så leitt

Venke
Astrid
Arne

Du skjønner han ville faktisk finne
mat der

Astrid
Begge

I skogen?
Ja

Beskrivelse
Venke setter seg litt opp, høyre kne foran
brystet, delvis med ryggen mot Arne,
samler fingrene om en liten tråd,
tungespissen litt ut. Arne gynger lett.
Begge ser mot meg.
Rolige, oppmerksomme blikk.
Barna lytter
Vender hodet to ganger ned mot høyre,
drømmende blikk, drar tråden over foten
mens hun snakker.
Arne ser et øyeblikk på Venke og vender
så blikket mot meg.
Venkes fingertupper er samlet om tråden.
Arne gynger lett. Begge vender åpne,
alvorlige ansikter mot meg.
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barna
Venke
Begge
barna
Astrid
Venke
Astrid
Venke
Astrid
Arne
Venke
Astrid
alle
Arne
Astrid
Venke
Astrid
Arne
Astrid
Begge
barna
Astrid
Venke
Arne
Astrid
Venke
Astrid
Venke
Arne
(samtidig)
Arne
Astrid
Venke

Astrid
Venke

Ja, for han ville lete etter mus
Mm
Også ble han borte?
Ja
Får håpe at han fant mus da
Ellers vil jeg gå i skogen for
kanskje jeg finner Millie
Jaa, det skjønner jeg godt at du vil
I hvilken skog?

Bekreftende
Venke snur seg mot Arne med blikket
festet på meg, Arne ser mot Venke
Snur tilbake, løfter kneet
Vender blikket bort mot venstre mens hun
fingrer med garnstumpen.
Arne ser trist mot Venke
Løfter hodet mot Venke og dingler med
hendene utenfor armlenene.
På kne, vendt mot Arne. Bøyer hode og
kropp lett. Mjauer lyst syngende.
Vennlig. Begge vender seg mot meg.
Arne gynger, ruller hodet bakover, senker
blikket og løfter det mot meg.
Stemme og tempo endres.
Venke løfter ivrig ansiktet og snakker
samtidig som meg.

Den som katten var i.
Miao!
Miao, hm-hm
- en liten stillhet..
Men du, jeg har hørt om en katt
som falt i havet
Åh, hvordan gikk det med den da?
Kan katter svømme?
Stakkar liten. Ja, de kan svømme
Han klarte ikke å komme seg opp
Arne rister på hodet
Kanskje det ble alt for langt for den
da, eller var det noen som hjalp
den?
Rister på hodet
Ingen som hjalp den? Off!
Ble han spist av en hai?
Ja, det var haier i vannet.
Han
blidde spist av en hai.
Oj, ble han det? Åhj!
Jammen haier er redde for
mennesker
Ja, jeg tror de pleier å være ganske
redde for mennesker
Ja, for de spiser ikke mennesker
Men hvit…

Oppmerksomme triste fjes ser på meg
Barna ser på hverandre
Uten å nøle. Begge snur seg mot meg

Men hvithaier spiser mennesker
Hvithaiene, gjør de det?
Vet du hva, nesehorn og flodhester
spiser mennesker. De kan gape
så høyt, høyere enn mennesker. De
kan gape så høyt som krokodiller.
Jeg trodde de likte best gress jeg.
Men de liker og – og liker de å
spise mennesker

Overbevisende

Arne nikker
Overbevisende etter kort pause
Begge barna ser alvorlig på meg
Sprer armene, rister fornøyd på hodet.
Løfter hodet, prøver igjen:

I det hun reiser seg helt opp og svinger
kroppen mot meg
Arne følger med
Går svingende et skritt mot venstre og et
mot høyre. Tygger på underleppen.
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Astrid
Venke
Venke
Venke
Astrid
Venke

Astrid
Venke
Astrid
Venke
Astrid

Venke
Nils

Astrid
Venke
Nils
Astrid

Jada, skummelt altså, men det er nå
i alle fall verken nesehorn eller
flodhester her
Nesehorn og krokodiller kan spise
mennesker! Begge deler.
Katten spiser…
Katter kan falle i vann
Jeg kan svømme, bare med
badering. Jeg ha’kke lært meg å
svømme uten, men –
Nei
men jeg kan i hvert fall ikke i
badebasseng for det kan være dypt
og en sånn kant også borte her
…(?)…… jeg bruker bare
badering, jeg kan svømme
Kan du det? Oj- jaja
Katter kan’ke svømme
Jo, de kan det
Men de kan bli spist, de kan’ke
svømme på land
Kan ikke de det? Jo, jeg tror det,
men de liker ikke å svømme. De kan
ikke fordra det. De syns at vannet
er alt for vått.
Ja, men ble spist av en hai, de.
Haier er farligere enn katter.
Du, vet du hva jeg så på en film? At
det var en katt som gikk over en
bro, så va.. så va.. så falt han i
vannet.
Auda
Så ble han spist av en hai?
Nei
Nei

Begge ser mot meg.
Setter seg på benken med bena mot Arne
Tar bena ned og snur seg mot meg,
stryker hår bort fra pannen.
Rynker på nesen
Arne ser mot garderoben
Viser med hånden. Nils kommer inn fra
garderoben med rolige, faste skritt og
setter seg på kne på benken mellom dem.
De andre to ser på ham. Venke smiler.
Venke nikker
Nils ser mot Venke og Arne
Arne ser mot Astrid. Gynger
Venke rister på hodet

Snur seg mot de andre
Venstre kne på benken, høyre fot på
gulvet bak

Snur seg mot Nils

Noen ord om dialogen og rollene i Haier er farligere enn katter
Den voksne (videre omtalt i første person) anslår et tema med sin fortelling. Venke, og i neste
omgang Arne, lar seg inspirere av fortellingen. Intensiteten og blikkene forteller at det er god
kontakt mellom alle deltagerne i samtalen. Stemmene er rolige og stemningen er lyttende.
Kroppsspråket i samtalen er spontan og bare i liten grad innlært. Her er barna seg selv, de
ikler seg ingen roller. Venke snur seg mye hit og dit. Det kan virke som hun stadig leker litt,
påvirket av sitt eget minne og sin drømmende fantasi. Hun kjeder temaet sammen med minnet
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og fantasien om sin egen katt, som er borte. Arne er lyttende og toner seg umiddelbart inn i
den stemningen Venke fremkaller med sin fortelling og sin fortellerstil. Det skjer en deling av
affektive tilstander, som beskrevet på side 38 i kapitlet Sosialisering og etterligning. Arne er
ivrig, og et åpent og oppmerksomt blikk viser at han følger godt med hele tiden, men han sier
lite. Han gynger stadig lett og reiser seg ikke. Arnes opptreden uttrykker ro, og viser at han
trives i gyngestolen. Arne later til å ha behov for konkretisering når han spør hvilken skog
katten er i, men Venkes sirkelsvar er vel ikke nettopp egnet til det. Likevel spør ikke Arne
mer. Stillheten som oppstår kan tyde på at bildet av den ensomme katten synker inn i dem
begge. Her stiger tydeligvis et nytt bilde frem i Arne. Han tar ordet og forteller at han har hørt
om en katt som falt i vannet. Samtalen tar en ny vending. En historie med mer ytre og mindre
indre dramatikk oppstår. Innlevelsen og samstemmingen er stadig like intens. Begge barnas
stemmeleie endres som en reaksjon på Arnes innslag. Både tempo og ansiktsutrykk skifter.
Det er tydelig at Venke anerkjenner at det er Arne som ”eier” denne historien. Hun inntar
straks den spørrende og lyttende rollen. Dette til tross er det hun som først bringer inn haien
og slik viser et ønske om dramatikk. Samtidig røper hun også et visst behov for å skape
avstand og trygghet ved å spørre etter faktaopplysninger; ”kan katter svømme” og ”haier er
redde for mennesker”. Historien begynner å bli skummel. Med sitt umiddelbare utsagn om at
katten ble spist av en hai, viser Arne, som har hatt mer tid forut til å skape avstand til historien
om katten som falt i vannet, at han gjerne vil beholde dramatikken. Da kan ikke Venke være
dårligere, og hun bringer inn enda større dramatikk. Dette kan være et utrykk for behovet om
å opprettholde kontroll og balanse, som vi skal se under. Arnes oppmerksomhet forlater et
øyeblikk samtalen. Han oppdager Nils som nærmer seg. Nils rolige, faste skritt får ham til å
virke trygg og sikker i det han kommer inn. Venke viser ham med et smil at han er
velkommen. Nils bryter ikke av dialogen, men gir seg tid til å lytte seg inn i tema, lar rolig
blikket gå fra den ene til den andre, lar seg inspirere og influere. Det går omtrent et halvt
minutt før han kommer med et bidrag til samtalen. Han snakker likevel fort og utydelig (noe
som er vanlig for ham), og vi kan ikke være sikre på om de andre forstår. Her avsluttes
filmen.
Relasjonen mellom barna her er svært god. Selv om det ikke er dem som leker aller
mest sammen vanligvis, har de lekt sammen en lang stund tidligere denne dagen. I samspillet
mellom dem her, er det Venkes rolle som er mest dominerende. Hennes tanker leder store
deler av dialogen, men Arne er intenst med og bidrar ofte i begynnelsen. Når Arne bringer inn
hvithaien, skjer det et brått skifte, som vi skal se nærmere på under. Vi vet at Arne her ikke
føler seg helt pigg. Kanskje er det derfor han ikke sier mer, men han faller likevel ikke ut av
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samtalen. Han viser stadig med blikk og holdning at han er delaktig. Intensiteten,
konsentrasjonen og engasjement er sterk hos disse barna. Det går tydelig frem både av
kroppsholdninger, blikk og ansiktsuttrykk at de er hundre prosent til stede. Barna er vendt mot
hverandre med åpne, alvorlige ansikter, og de viser samtalen og hverandre anerkjennelse ved
stadig å følge opp tema. Stemningen på filmen er rolig til tross for at temaet er dramatisk. Den
er preget av en lyttende holdning med lite avbrytelser der de fleste utsagn gis god tid til å
synke inn. Når samtidighet forekommer, holder det ene eller det andre barnet seg straks
tilbake og lytter før den neste uttalelse føyes til. Turtaking i samtale er ikke alltid like lett
verken for barn eller voksne, men i denne samtalen kan en få inntrykk av at temaet er
viktigere enn det å få være den som snakker. Tema utvikles på en assosierende måte som er
typisk for konversasjoner mellom barn. Dette fenomenet i barns konversasjon kalles i følge
Berit Bae
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for chaining (2004) og kjennetegnes ved den frie og ubundne tematikken. Dette

fenomenet kan gjenkjenne dette i voksnes ”smalltalk”. Hos voksne vil en slik dialektisk
assosierende vandring mellom tema imidlertid sjelden bringes over i rene, lekende
fantasibilder, slik som hos barn. Den tankemessige etterligningen er altså ikke bare typisk for
barn, men for all fri konversasjon og er et resultat av spontan, sympatisk innlevelse.

Et dramatisk høydepunkt i filmsekvensen Haier er farligere enn katter
Hvis vi med bakgrunn i det vi nå kjenner til, konsentrer oss om det som skjer i en mindre
sekvens av denne filmen, finner vi et intenst og dramatisk høydepunkt:
Personer
Arne
Astrid
Venke

Astrid
Venke
Astrid
Venke
26

Dialog
Men hvithaier spiser mennesker
Hvithaiene, gjør de det?
Vet du hva, nesehorn og flodhester spiser
mennesker. De kan gape så høyt, høyere enn
mennesker. De kan gape så høyt som
krokodiller.
Jeg trodde de likte best gress jeg.
Men de liker og – og liker de å spise
mennesker
Jada, skummelt altså, men det er nå i alle fall
verken nesehorn eller flodhester her
Nesehorn og krokodiller kan spise mennesker!

Beskrivelse
Overbevisende
I det hun reiser seg helt opp og
svinger kroppen mot meg
Arne følger med
Går svingende et skritt mot
venstre og et mot høyre. Tygger
på underleppen.
Begge ser mot meg.
Setter seg på benken med bena
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Venke

Begge deler.
Katten spiser…
Katter kan falle i vann

mot Arne
Tar bena ned og snur seg mot
meg, stryker hår bort fra
pannen.

En analyse av det dramatisk høydepunkt i sekvensen Haier er farligere enn katter
Interaksjonen mellom barna i denne sekvensen er langt mer dynamisk enn det vi kan finne i
resten av transkripsjonen. Arne har bragt inn hvithaien, og Venke gripes av øyeblikket og
markerer ved å reise seg opp i det hun bringer inn enda større dramatikk i samtalen. Ved at
hun reiser seg opp, endres både blikkretning og kroppsstilling seg hos begge oss andre. Vi
tvinges til å la oss påvirke av hennes reaksjon. I det hun endrer posisjon i rommet, kan hun se
ned mot oss, og hun går nå også inn for å overgå Arne i omtale av farlige dyr. På den måten
får hun raskt kontroll over den imaginær situasjonen som hun ikke selv har valgt, og som hun
nok føler seg litt usikker på. Usikkerheten avslører hun gjennom kroppsspråket ved å svinge
på kroppen, tygge på underleppen og stotre. Hun er kan hende glad for å få fastslått at faren er
langt borte. Raskt og ledig skynder hun seg tilbake til det relativt trygge tema fra øyeblikket
før, noe utvidet nå riktig nok: Katter og vann. Hun har på denne måten tilsynelatende tatt
kontroll over sin egen indre billeddannelse. Nå inntar hun en posisjon mellom den første
(sittende på gulvet) og stående i det hun setter seg på benken. Ved å innta denne posisjonen,
markerer hun at hun slapper av igjen. Hun har ikke lenger behov for å dominere eller
kontrollere situasjonen.
I hele denne samtalen, der tema synes å dominere den enkeltes behov for selvhevdelse,
strømmer fantasibildene fritt i mellom barna. De gir hverandre tilgang til sin billedverden.
Selv om den indre subjektive utviklingen av hvert bilde, bare i begrenset grad kan deles, kan
den likevel, i en slik levende dialog, fort invaderes av andres innspill. Slik invasjon utsettes vi,
og i særlig grad barn for daglig. Å bruke en aktiv beskyttelsesteknikk ved å bringe inn fakta
og ta mer kontroll over samtalens utvikling, slik Venke her gjør, er nok ingen dum ide.
Samtidig opprettholder hun dialogen ved å la sin egen fantasi spille videre innenfor det
samme tema.
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Sosial tilpasning mellom rollelek og kontekst
Det intersubjektive samspill blir til ut fra menneskets medfødte evne til å avlese hverandre,
etterligne hverandre og tone seg inn mot hverandre. Uten en gjensidig villighet til å la seg
influere, kan intersubjektivitet ikke oppstå. En slik villighet og åpenhet, er nedlagt som ren
livsoppholdelsesdrift i arten, mener Stern (2004, s. 118). Mennesket er den mest imitative av
alle arter, og vi bruker mer tid til å trene våre intersubjektive evner i lek enn noen annen art.
Stern henviser så til Nadel (1986) som igjen har vist har vist ”at reciprok imitation er den
vigtigste form for lek mellom børn op til tre år eller der omkring.”
Utviklingen av fellesskap gjennom gjensidig speiling i leke og adferdsmønstre er
nydelig beskrevet i Gunvor Løkkens bok Toddlerkultur – om ett- og toåringenes sosiale
omgang i barnehagen (2004), hvor hun blant annet beskriver den finstemte og kompliserte
hilsekulturen som barna i en småbarnsgruppe hadde utviklet seg i mellom. Overtakelse av
adferd og stemning er dominerende trekk både hos småbarn og hos de eldre barna. Disse
aspektene er viktige elementer i leken som preger barnehagelivet. Sosialiseringen er en
gjensidig støttende og korrigerende vekstprosess der etterligning og intersubjektiv orientering
inngår som uunnværlige kvaliteter.
Evne til følelsesmessig etterligning, affektiv avstemming og inntoning er nedlagt i oss
fra naturens side. Dette har nå både psykologisk og medisinsk forskning slått fast. Vi ser
likevel stadig eksempler på at ikke alle, verken barn eller voksne, har fått de samme
vuggegaver på disse områdene. Vår evne til alterosentrisk deltagelse (Stern 2004, s. 250), det
vil si umiddelbar innlevelse i en annens opplevelse, ser ikke ut til å like aktiv bestandig 27. Det
intersubjektive felt later heller ikke til å være tilgjengelig for oss alle i en hver situasjon. Det
kan se ut som disse evnene har noe umiddelbart og sanseaktig ved seg og henger sammen
med møtesansen som er beskrevet på side 18 i kapitlet Inntrykkenes vei gjennom mennesket
og tilbake til verden som uttrykk. Denne sansen benyttes forskjellig og er forskjellig utviklet
fra person til person. Stern (2004, s. 124) benytter utrykket intersubjektiv talent og hevder at
dette er et talent som er gjenstand både for individuelle og kulturelle forskjeller. Gjennom
utvikling av en refleksiv bevissthet kan tanker og ideer som den enkelte ikke kan frembringe
alene oppstå. Slik refleksiv bevissthet avhenger av kvaliteten i det intersubjektive felt.

27

Se for øvrig omtale av dette på side 30 i kapitlet

Vårt jeg er et

ønske i del I.
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Vi må altså erkjenne at evner og anlegg, intensitet og ”treff” varierer sterkt fra person
til person og øyeblikk til øyeblikk i det sosiale felt. Aksel Hugo viser oss i sin
doktoravhandling Erkjennelsens berøring med livet (Hugo, 1995), flere perspektiver på
hvordan etterligningen fungerer i mennesket. Med sitt fokus på det han kaller
oppmerksomhetsbevegelser

og

perspektivbevegelser,

peker

han

på

hvordan

først

sanseorganet; øret eller øyet, deretter vår forståelse eller medfølelse former seg etter det
inntrykk vi mottar fra den andre. Han mener at oppdragelsen slik skjer i det stille på grunn av
barnets naturlige trang til etterligning og at den tydeligste, og likevel minst bevisste
etterligningen vi ser både hos barn og voksne skjer på følelses- eller stemningsnivå. Den
annens sjeletilstand avleses i den virkning den har på vår egen. En inntar den annens ståsted,
den annens perspektiv. Det er dette Aksel Hugo beskriver som en perspektivbevegelse, og det
skiller seg tilsynelatende lite fra det jeg beskriver i kapitlet over om ”vårt jeg er et ønske”.
Vårt oppmerksomhetsfelt utvides umiddelbart slik at det også inkluderer den andre.
Opplevelsen, enten den er bevisst eller ubevisst, erkjennbar eller ikke, forandrer individet på
samme måte som en egen erfaring forandrer den som erfarer, eller slik informasjon som når
frem til et menneske, forandrer ham eller henne. Gregory Bateson (Ulleberg, 2004) viser til
dette i sin setning a difference that makes a difference, nevnt i det samme kapitlet på s. 28.
Evne og vilje til intersubjektivitet er også, i følge Stern (2004, s. 119) grunnleggende
for vår kulturelt betingede, moralske utvikling. Kanskje kan den gjensidige speiling og
korrigering som skjer i dette feltet, sammenlignes med Meads beskrivelse av hvordan me
utvikles. Noen slike perspektivbevegelsene og tilfeller av affektiv avstemming kan vi finne
eksempler på i sekvensen under.

Ekte 6 kroner Transkripsjon av en 45-sekunders filmsekvens
Det er høst i barnehagen. Fire gutter, to på hver side av ”disken” (sandkassekanten) er med i
det lekende samspillet på denne filmen. Den eldste gutten, Jonny er 6.7 år. De andre er
Linus, 3.2 år, Aslak, 4.6 år og Nils, 4.4 år. Jonny befinner seg stående oppi sandkassen
sammen med Nils. Linus og Aslak står på bakken utenfor. Jeg sitter også på sandkassekanten
med kameraet synlig på fanget.
Personer
Jonny
Aslak
Jonny

Dialog
Du kan ikke kjøpe før
jeg får ekte 6 kr
Vi har det
Gi meg ekte 6 kr

Beskrivelse
Med ryggen til kameraet.
Tydelig røst
Reiser seg brått og setter et øyeblikk hendene i siden,
og tar dem ned igjen.
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Linus
Jonny

Vi har det
Du har ikke.
Det er stein.

Aslak
Linus
Linus
Aslak
Jonny

Nils
Jonny
Nils
Jonny

?
og
(Pause)
Det er 6 kr, men du
kan også få gratis.
Denne her er gratis.
Denne her og.
Det er gratis.
og Det er gratis
Vær så god!

Med forsiktig røst og en neve småstein i hånden
Går et skritt nærmere
Rygger et skritt bakover og synker et øyeblikk litt i
skuldrene. Ser usikkert mot Jonny
Rygger tett inn til Aslak med blikket festet på Jonny.
Sier hviskende noe til Aslak
Forlater stedet samen
Jonny ser etter dem, så snur han seg og får øye på meg.
Han ser mot meg, heiser litt på skuldrene og presser
leppene et øyeblikk sammen og snur seg halvt bort.
Ser så mot meg igjen og hever øyenbrynene mens han
danner han en kakekniv med hånden for å dele ”kaken”.
Nils har hele tiden vært aktiv ”baker”, men uten å si
noe i leken ved siden av. Nå roper han etter Linus og
Aslak.
Begge roper nå etter de andre to, men det er for sent.
Linus og Aslak har forlatt leken.
Rekker meg et stykke ”kake”.
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Hva skjer i Ekte 6 kroner?
Jonny står høyere oppe og er selv atskillig høyere enn de andre barna. Til å begynne med
virker lekesituasjonen likevel ganske oversiktelig og trygg. Lekekaker og lekepenger, et kjent
konsept for alle parter. Bruddet med det velkjente er likevel et faktum i det Jonny krever ekte
6 kroner. Linus og Aslak overhører, eller velger å se bort fra ordet ”ekte” i Jonnys utsagn, og
påstår at de har det han krever. Når Jonny et øyeblikk setter hendene i siden, markerer han nå
tilsynelatende sin autoritet i leken. Linus sin røst blir meget spinkel her, og får ham til å virke
ganske utrygg. Han er jo også bare halvparten så gammel som Jonny. Både han og
lekekammeratens ansiktsuttrykk og bevegelser røper usikkerhet overfor Jonnys krav. Aslaks
kroppsspråk forteller tydelig at han er skuffet og oppgitt. Skuldrene hans synker sammen og
han rygger et skritt tilbake. Linus imiterer ham umiddelbart og rygger tett inn til ham, som for
å søke trygghet. Linus sier noe stille til Aslak, så forlater de leken. Jonny har hele tiden visst
at jeg var til stede. Likevel virker det som han nå med ett oppdager meg, og i det samme
endrer hans adferd og ansiktsuttrykk seg umiddelbart. Oppdagelsen fører også til øyeblikkelig
endring av lekekonseptet. Han bekrefter leken, ” Det er 6 kr ..” men han føyer nå til et nytt
aspekt ”..du kan også få gratis... Premissene er forandret. Uttrykket er et øyeblikk lukket og
litt skyldbetynget. Han aner tydelig at han har vært urimelig her og blir straks
løsningsorientert. Ansiktsuttrykket endres og blir åpent og forklarende med høyt hevede
øyenbryn, som om han vil overbevise meg om at slik har det alltid vært. Nils, som taust har
formet kaker i sanden ved siden av, har trolig fulgt intenst med og fått med seg hele
utviklingen. Nå aner han en mulighet og prøver å gripe inn for å redde leken og inkludere de
to igjen. Han roper på Linus og Aslak, men det er for sent. Selv om både Nils og Jonny roper,
kommer ikke Linus og Aslak tilbake. Samforståelsen og tillitten er brutt. Men den voksnes
tillit kan det se ut som Jonny gjerne vil beholde, og han byr meg vennlig en gratis ”kake”.
Den rike, lille fortellingen i dette klippet viser mange aspekter av begrepet
etterligning. Både holdning, avstemning, stemmebruk, tonefall, ordbruk, tilpasning og
forståelse endres i løpet av dette samspillet. Vi ser hvordan de minste guttenes ansiktsuttrykk
forandrer seg når de forstår at leken har helt andre premisser enn de har forestilt seg. De søker
tett sammen. Vi ser hvordan ”kundene” først prøver å tilpasse situasjonen til sin virkelighet,
dernest hvordan de gir opp, den yngste søker tilsynelatende trygghet ved å etterligne den
eldste, og de to forlater til slutt leken. Overgangen i det Jonny får øye på meg, er et dramatisk
høydepunkt her og befordrer en drastisk tilpasning fra hans side. Han gjør en umiddelbar
perspektivbevegelse (Hugo 1995), og later straks til å se det hele fra en annen vinkel, se seg
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selv med andres øyne. Hans selvopplevelse eller fenomenologiske selv endres. Hvis vi vil
benytter Mead sine begreper om de to bevissthetspolene I og me, kan det se ut som Jonnys
bevissthet først i dette øyeblikk slår over fra det subjektivt ubevisste I til det mer objektivt
reflekterende me. Han viser da i handling, mimikk og ord at han vet at han har overtrådt noen
uskrevne regler. Selvopplevelsen er nærmere omtalt i kapitlet Fenomenologisk selv og
bevissthet på s. 23 i del I.
”Intersubjektiv orientering” blir umulig når en ikke forholder seg til den samme
virkelighet, lekens regler og regler fra verden der ute blandes, og nettopp det Stern (2004)
beskriver som ”intersubjektiv angst” oppstår. Det finnes ingen klare rettesnorer å forholde seg
til. Leken gir ikke lenger glede. Dette tilsvarer det som er beskrevet om brudd på
lekekonteksten på side 40 i kapitlet Språk og kommunikasjon til slutt i del I. Når Nils så
umiddelbart prøver ut ”et relasjonelt skritt” (Stern, 2004) og kommer i aktivitet når det viser
seg at det finnes en annen løsning enn ”ekte 6 kroner”, kan det gi inntrykk av at han hele tiden
har følt med de to ”kundene” og levd seg inn i deres situasjon. Hans forsøk lykkes imidlertid
ikke. Når han nå overfører den nye ideen så den også kan omfatte de to små, er det Jonny som
tar etter ham, kanskje i et forsøk på å komme i takt med omverden igjen, få bitene i hans indre
til å passe med samspillet rundt ham.
Den voksnes rolle i denne sekvensen er passiv, men likevel helt avgjørende. Som den
faktor som representerer den ytre verdens moralske krav, har jeg en umiddelbar virkning på
Jonny ved min blotte tilstedeværelse. Hans ytre adferd tilpasser seg straks han blir
oppmerksom på meg, og gjennom den demonstrerer han sin besittelse av det Bjørg Lobben
Roed 28 kaller et indre koordinatsystem for rett og galt, ondt og godt.

Den voksnes oppmerksomhet og definisjonsmakt
Oppmerksomhetsgraden og tilstedeværelsen er ofte svært ulikt fordelt i en dialog mellom to
mennesker. Det være seg jevnaldrende eller ikke. Utgangspunkt og situasjon i det samtalen
starter, kan være totalt ulik, forberedt og planlagt for den ene, overraskende for den andre. I
slike tilfeller kan den ene part, særlig i et asymmetrisk forhold, som mellom et barn og en
voksen, komme til å definere en situasjon på en uheldig måte. Det er dette som kommer frem i
sekvensen under.
28

Et utrykk benyttet av Bjørg Lobben Roed, steinerbarnehagepedag og forfatter av diverse pedagigske tekster,
blant annet i tidsskriftet Årstidsbrevet, som er tidsskriftet for Steinerbarnehageforbundet i Norge.
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Samtale på lekeplassen Transkripsjon av en 20 sekunders filmsekvens
Det er vått desembervær. Vemund(4 ½ år) i fullt regntøy og med hetten oppe, har lekt en
stund allerede og er meget svart i fjeset. Astrid har kameraet på fanget, ikke i hans øyehøyde.
Personer Dialog
Vemund - du - eg har sett – jeg har
sett – jeg har sett ekte
teater
Astrid
Hm?
Vemund Jeg har sett ekte teater.
Astrid

Har du det?
Var det gøy?

Astrid

Var det et sjørøverteater,
da?

Vemund
Astrid
Vemund
Astrid

Hæ?
Var det et sjørøverteater?
Hæ?
Var det sånn
sjørøverteater?

Vemund
Astrid

Nei! Hva var det for noe
da?
Vemund Dukketeater
Astrid
Dukketeater! Det var
sikkert kjempegøy!

Beskrivelse
Vemund, ser opp på Astrid med store øyne og
snakker langsomt og tydelig.
Spørrende
Utsagnet tar nesten 3 sekunder. Det er forventning
og stolthet i stemmen hans.
Vemund ser i en annen retning, nikker antagelig inni
hetten. Snur seg mot meg igjen i det jeg stiller neste
spørsmål.
Med vekt på det som om jeg nylig hadde hørt om
noe annet som ikke var et sjørøverteater…. Jeg
snakker mye fortere enn Vemund.
Endrer ikke ordet ”sjørøverteater”
Litt tydeligere
Vemund rister på hodet og slikker litt på innsiden av
hetten sin; ser oppmerksomt på meg.
Spørrende
I det han snur seg bort
Bekreftende og anerkjennende, men tror han på den
anerkjennelsen jeg gir her?

Et kritisk blikk på den voksnes rolle i Samtale på lekeplassen
Det er Vemund som tar initiativet til samtalen her. Selv har jeg egentlig oppmerksomheten på
en gruppe barn litt lenger unna. Følger han blikket mitt?
Etterligning eller tilpasning her er det ikke lett å få øye på. Fra min, den voksne, sin
side er det i alle fall ikke mye av den. Først under transkripsjonen oppdager jeg at jeg snakker
fort og utydelig, særlig tatt i betraktning av at min samtalepartner befinner seg inni både en
lue og en hette. En annen ting er at jeg her innfører et begrep på toppen av det han bruker som
binder hans ide om det han ville fortelle, og som antakelig får ham til å lure på om
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dukketeateret på skolens julemarked noen uker tidligere kanskje ikke var noe særlig likevel?
Sjørøverteater burde det nok vært! tenker han kanskje. Det handler ofte om sjørøvere og
sjørøverteater når Vemund og de andre leker sammen for tiden, og dette er derfor en ubevisst,
assosierende etterligning i min forestillingsverden når han snakker til meg. Vemund virker
ikke overbevist om at jeg mener det jeg sier i det han forlater meg i denne sekvensen. Min
indre, forutinntatte forestilling om hans indre forestilling av sjørøverteater fikk her de beste
forutsetninger for å smitte tilbake over på barnet. Kan hende påvirker det hans holdning for
lang tid fremover og tar vekk noe av den undrende lille gløden han satt igjen med inni seg
etter opplevelsen i det mørke dukketeaterrommet. Om dette var en ekstrem liten fortelling
skal ikke være sagt. Det er ikke umulig at voksne ofte er så dårlige lyttere i dialog med barn.
At vi i så liten grad i en travel hverdag trer inn i et intersubjektivt felt sammen med dem. Slik
kan i så fall barna hindres i å bevare for eksempel som her, den undrende og åpne holdningen
overfor det enkle og stillferdig fortellende som kan styrke deres egne billeddannende evner,
slik som nettopp i dukketeater.
Den voksnes definisjonsmakt er et begrep Bae (1996, s. 145) benytter særlig når vi
som voksne overkjører barnets emosjonelle opplevelser. I situasjonen over er det ingen sterke
emosjoner, men følelsene er likevel underliggende, og vi kan ane at de vil spille en rolle for
den fremtidige holdningen til Vemund. Den voksnes definisjonsmakt kommer enda tydeligere
frem om den blir uttrykt som med ordene: ”Det er da ikke noe å gråte for!”, til et barn som har
slått seg, eller enda verre; ”Du har da ikke noe å være lei for!” til et trist lite medmenneske. I
slike tilfeller stiller den voksne seg utenfor barnets opplevelsesverden som en autoritet, og gir
verken barnet eller seg selv noen mulighet til affektiv avstemming eller dannelse av et
intersubjektivt felt. Den voksnes premisse blir avgjørende for muligheten til å bygge opp et
forhold mellom de to, og dersom barnet ønsker et slikt, må han eller hun undertrykke sin egen
opplevelse. Barnets etterligningsnatur vil likevel oftest gjøre seg gjeldende, og opplevelsen av
smerte eller tristhet lydig undertrykkes. Den voksne har vunnet frem med sin definisjonsmakt,
og barnet er forhindret fra å bearbeide sine følelser.

Innflytelsen og følgene – spor av barndom
Gjennom rekken av eksempler over har vi sett hvordan den innflytelse barna mottar, gir seg
varierte uttrykk både spontant og over tid. Eksemplene har vist oss realiteten i barnas
etterligningsnatur og barnets hjelpeløshet i forhold til det å kunne sile bort eller bearbeide
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inntrykk. I flere av anekdotene og transkripsjonene har den etterlignende adferden vært
vanskeligere å få øye på enn tilpasningen og samspillet. I teksten rundt og har den
forhåpentligvis likevel fått nok lys på seg til at en har kunnet kjenne igjen innflytelse og
påvirkning som personer og miljø preger barnet med. Slett ikke alltid fremkommer dette som
ren etterlignende adferd, språkbruk eller forståelse. Minst like ofte ser vi adferd eller hører
utsagn fra barna som vi først langt senere, eller kanskje helst aldri kan finne bakgrunnen for.
Flere av eksemplene har dessuten vist hvordan forutsetningene for samspill og etterligning
endres gjennom relasjon til eget og andres selv, situasjon og velbefinnende.
Guillaume sier at barnets første etterligning er hensiktsmessig, det vil si at barnet
ønsker å oppnå det samme resultat med sin adferd som sin modell. Barnet etterligner altså
ikke fragmentert, en meningsløs bevegelse eller lyd, men det det bevisst eller ubevisst
opplever som en hensikt. Det er den persiperte helheten i handlingen barnet tar opp, ikke
detaljene i utførelsen. Tilsvarende beskriver Merleau-Ponty at det lille barnet ikke hermer
ordene lydrett, men anstrenger seg for å få frem meningen med det. En kan undre seg over
hvordan den lille er i stand til å fange opp helheter, hensikter og årsaker slik det gjør.
Vygotsky kaller ønsket for barnets uanstrengte vilje. Det kan se ut som selve livsimpulsen til
barnet består nettopp i det å ta til seg verden, å stemme seg inn i omgivelsene. Til dette
arbeidet vet vi nå at mennesket har fått utdelt et egnet verktøy, de såkalte speilnevronene i
hjernen som er omtalt i del I. Med disse nevronene tar vi tilsynelatende umiddelbart opp mer
fra hverandre enn det vi kan omsette til tanke eller språk.
Ganske annerledes forholder det seg med den fullstendige etterligningen av person og
rolle som oppstår senere i barnas liv, der barna går helt opp i roller de har skapt ut fra voksne
modeller. Barnas egen hensikt med denne type etterligning er ren fornøyelse. De leker for å
leke, og har ingen fokus på øvelse, innlæring eller prestasjon i øyeblikket. Gleden over å være
til og å være i dyp og skapende lek har ingen overordnet retning for barnet. Kanskje kan den
tilstanden de er i, best sammenlignes med en meditasjons- eller en drømmetilstand. Den er
ikke mindre sårbar enn slike og krever god og uforstyrret tid for å oppstå. At de under leken
samtidig bearbeider og fordøyer inntrykk og opplevelser, understreker barnets behov for
nettopp slik lek.
De subtile inntrykkene barna mottar gjennom livet, setter dype spor som aldri eller
bare vanskelig lar seg påvise. Som voksne har mange av oss avslørt egne etterligninger og
innflytelse av trekk fra nære voksne vi har hatt rundt oss i barndommen. Ikke alltid er dette en
like tilfredsstillende erkjennelse av ubevisst påvirkning. Spor fra barndommen i det voksne
livet, som vi gjenkjenner både hos oss selv og andre, kan fortelle mye både om kultur- og
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miljøbakgrunn. De forteller også om hvordan det står til med vilje og evne til å bygge sitt eget
liv.
Barna høster det vi sår og lar sine barn høste av de vekster vi høstet og som var sådd
av våre forfedre. Ansvaret er vårt og det hviler tungt på oss. Det Dorothy Law Molte
beskriver under, er realiteter de fleste av oss kan erkjenne. Likevel ligger ikke løsningen klart
i dagen. Løsningen på hvordan vi kan tre barna i møte så de kan skape en mer rettferdig
verden og en jord med fremtiden foran seg. I neste del av oppgaven prøver jeg å beskrive vårt
ansvar i lys av barnas etterligningstrang og gjensidige sosialisering og å drøfte hvordan vi best
kan ta dette ansvaret på oss hjemme, i barnehagen, på fritidshjemmet og på skolen.

Hvis et barn
Hvis et barn lever med kritikk, lærer det å fordømme.
Hvis et barn lever med fiendskap, lærer det å slåss.
Hvis et barn lever med spott, lærer det å bli sky.
Hvis et barn lever med skam, lærer det å føle skyld.
Hvis et barn lever med toleranse, lærer det å bli tålmodig.
Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer det tillit.
Hvis et barn lever med lovord, lærer det å verdsette.
Hvis et barn lever med ærlighet, lærer det å bli rettferdig.
Hvis et barn lever med trygghet, lærer det å tro.
Hvis et barn lever med anerkjennelse, lærer det å like seg selv.
Hvis et barn lever med bifall og vennskap, lærer det å finne kjærligheten i verden.
(Dorothy Law Molte - oversatt av Andre Bjerke)
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DEL III, VÅRE SPOR INN I FREMTIDEN
- vi setter opp timeglassett og lar sanden renne videre -
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Mål for oppdragelsen i historisk perspektiv og våre dagers barnesyn
Det har alltid vært de voksnes lodd å sette spor mot fremtiden i sine barn. Jeg vil innlede
denne delen av oppgaven med å rette blikket mot fortiden. Slik kan den hensikt pregningen av
barna kan ha skjedd med i tidligere tider, stå som en klangbunn for vår tids oppdragelse og
pedagogisk didaktiske virksomhet gjennom resten av lesningen.
Allerede Aristoteles omtalte etterligning i form av, mimesis som et typisk menneskelig
trekk, og han uttalte i følge Steiner (1980) at mennesket er den skapning som etterligner mest.
Både Platon og Aristoteles snakket imidlertid om mimesis som gjengivelse, ikke kun som en
mekanisk etterligning, men som en form for etterlignende vitebegjær som også lar den
handlende utvikle seg ved å tolke og aktivt gå inn i praktiske og etiske sammenhenger.
Gjennom mimesis virker skapende kunst og lek sublimerende inn i vår adferd. En slik
forståelse gir samtidig en nøkkel til Platons og Aristoteles’ lære om oppdragelse og etisk
utvikling.
Hvert menneske er en representant for sin tid og sin kultur, enten det er i en samtid der
en vektlegger produksjon og hierarki fremfor enkeltmennesket, eller i en samtid og et
samfunn som vårt, der individet blir dyrket. Vygotsky peker på den rolle de aktuelle politiske
og kulturelle mål for oppdragelsen spiller for hvordan den uttøves. ”Av människan som
biotop formar den [oppdragelsen] genom urval människan som biotyp” sier han (Lindqvist
1999, s. 30). De behovene som fellesskapet legger vekt på, vil være bestemmende for hvilke
egenskaper som blir fremmet hos barna og hvilken form barneoppdragelsen blir gitt. I
historisk tid har både målene for barneoppdragelsen og hvilke områder og fag en så som
viktige, skiftet gang på gang. Ikke minst gjelder dette her i Norden i de senere tiår.
Går en tilbake til middelalderens Europa, var barnet et langt mindre sikkert kort å satse
på enn i dag. Barnedødeligheten var stor, og i visse samfunnslag var det så lite fokus på det
enkelte barn, at en ofte ikke en gang ga det et eget navn, før de første fem årene var
tilbakelagt, og en kunne være noenlunde sikker på at det kom til å vokse opp. Den tidlige
barndommen handlet fra de voksnes synspunkt, tilsynelatende i første rekke om å skaffe seg
styrke nok til å leve videre, og dernest til å ta på seg sin del av ansvaret blant sine nærmeste.
Forskjellene på fattig og rik har vært enorm i de dager, og i middelalderens malerkunst, som i
størst grad forteller om overklassens liv, kan en se at småbarn er gjengitt som voksne i mindre
utgaver. Verken kroppens proporsjoner eller klesdrakt røpet at barn var barn også den gang.
Så de dem ikke? Barna fremstår på maleriene nettopp som etterligninger etter de voksne, og
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en kan forestille seg at det også var det sterkest levende kravet til de små; at de skulle
etterligne de store.
Kanskje kan en si at ved inngangen til opplysningstiden, ble også barnet oppdaget. En
så at dets vesen var unikt, annerledes enn de stores, og at de bar med seg nye muligheter til
utvikling for fremtiden. Oppdragelsen fikk en fremtidsbærende hensikt, noe som gjorde den
verdt å utforske. Teorier om barn, barneoppdragelse og pedagogiske retninger begynte å ta
form. Særlig gjaldt dette for eldre barn og for utdanningsinstitusjoner for gutter. Småbarn var
fortsatt hjemmets ansvar, og pikenes fremtid var stadig låst til familien. Det kan likevel være
interessant å kaste et blikk på hvilke sider ved livet en så som sentrale for oppdragelse og
utdannelse. Middelalderens dominerende, kirkelige makt og vaklingen i tro og lære som
bølgen av reformasjoner førte med seg, må ha ført til mye angst og usikkerhet. Det var en tid
med sterke, religiøse krefter og med dette en våknende individuell tenkning.
Johann Amos Comenius, som levde i Europa fra 1592 til 1670, var en av dem som
engasjerte seg sterkt i synet på oppvekst og pedagogikk i denne tiden. Han har hatt stor
innflytelse på barnesyn og skole helt opp mot vår egen tid. Han var en idealistisk tenker med
visjoner om en fremtid der staten støttet, men ikke styrte skolene, der det religiøse liv ikke sto
i konflikt med noen, og der en hver hadde tilgang til den samme kunnskap og lærdom. Hans
menneskesyn og fremtidshåp var positivt, og han ønsket at skolen skulle legge grunnen for en
mellommenneskelig forståelse basert på like tilgjengelig kunnskap for alle

29

. Ut fra det han

skriver kan en forestille seg at han enda, som barn av en ikke gjennomindustrialisert tid, så
hvert menneskes mulige livsvei som en helhet uten krav om spesifisering og rendyrking av
enkelte evner. Behovet for mennesker med spesialisering innen stadig nye kunnskaps- og
arbeidsområder vokste i takt med industrialiseringen, og det fortsetter sin fremvekst i dag med
den videre teknologiske og elektroniske utvikling. John Locke, som levde i England på slutten
av sekstenhundretallet, var også en betydelig pedagog. Han var overbevist empirist, og mente
at barnet fra fødselen av er ”lik et papperstykkje det kan skrivast mykje på” (som min farmor
enda uttrykte det i en sang hun laget til min søsters dåp for noen og seksti år siden) eller en
tabula rasa (blank tavle). Å gå foran med sitt gode eksempel, er langt bedre enn å lage regler
og forskrifter, hevdet Locke. En oppvekst hos foreldre som lever et moralsk liv og på den
måten er forbilder for sine barn, ville i følge ham, gi barna grunnlag for den beste moralske
utvikling. Det er interessant å se at Locke også legger så stor vekt på at barn og foreldre skal
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ha et vennskap seg imellom og på å oppmuntre barna til å videreutvikle sine evner og anlegg.
På den måten ønsket også Locke at barnet skulle hjelpes til å utvikle seg i forhold til sin natur.
Med utgangspunkt i det å avlese og utnytte barnets natur og anlegg, har de forskjellige
former for barnesyn og pedagogisk tenkning likevel tatt helt forskjellige retninger. Det er nok
å se på motsetninger som behaviorisme og steinerpedagogikk. ”Hvor langt kan barnet, med
utgangspunkt i sin natur skyves i en bestemt retning om man benytter de rette metoder, som
Skinners straff og belønning?” Slik kan det muligens være fristende å spørre seg ut fra en
tenkning om produktivitet og kunnskapsvolum for den enkelte. Denne tanken kan synes å ha
styrt mye av ideene bak læreplaner og skolesystem i den vestlige verden i de senere tiår. De
kulturelle kriteriene for en vellykket oppdragelse, sosiologisk sett, avspeiler samtidig
samfunnets økonomiske velstand i vår del av verden. Fra industrialiseringens tid så en det
industrielle, produktive barnet som det som hadde fått den mest vellykkete oppdragelsen. Det
nyttige barnet var fremdeles det mest vellykkete frem til rundt 1920. Fra da av og frem til
slutten av annen verdenskrig ønsket en seg et formbart barn. I etterkrigstiden var det lydige
barnet idealet, mens barn født på sekstitallet og senere særlig skulle vise sine foreldres
vellykkethet gjennom å kunne underholde og more de voksne med sin sjarm og sine anlegg.
Fra inngangen til vårt nye årtusen kan vi ane at det i økende grad er menneskets indre verdier
som står i fokus for det allmenne synet på en vellykket oppdragelse 30.
Om en vil stille spørsmål om hvorvidt barnet har forandret seg, tror jeg neppe svaret
vil bli ja, i alle fall ikke i sin grunnleggende natur. Men inntrykkene barna mottar i dag gir seg
nye uttrykk. Det er barna med de nye inntrykk og de nye uttrykk vi må forholde oss til i dag.
FN’s barnekonvensjon
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, som først ble tatt inn i norsk lov i 2003, slår fast barns

rettigheter i de land som har vedtatt denne. Her er en blant annet opptatt av å se barnet som et
selvstendig subjekt med rett til å bli hørt. Et slikt syn på barns rettigheter har ikke vært
selvfølgelig i noe samfunn så lenge en ut fra fattigdom og behov for arbeidskraft, har hatt
mest fokus på den nytte enkeltindividet kunne utgjøre for helheten. De samme forhold har
vært utslagsgivende for det til en hver tid rådende pedagogisk syn, i alle fall blant folk flest.
Først da industrialiseringen var et faktum, kunne en fri seg fra de oppgåtte stiene og begynne
30

David Brierley, forelesningsserie ”Values in Education” Foldsæ, uke 40-2006.
Artikkel 12 i FN’s barnekonvensjon.
I. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk
for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar
med dets alder og modenhet.
II. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling
som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar
med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
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å lete etter nye læringsformer og forbilder utover selvoppholdelsestradisjonene og det rent
religiøse, som langt på vei tjente det samme.
Bae siterer i artikkelen Å se barn som subjekt (2004) forfatteren Dion Sommer, som
hevder at vi nå står overfor det han kaller et paradigmeskifte i synet på barn. Vi beveger oss
bort fra synet på barn som human becomings mot å se dem som human beings. Dette
innebærer at vi nå møter barnet som likeverdige mennesker, som subjekter. Barndommen sees
som en fullverdig livsfase. Barn er ikke bare barn som skal bli til fullverdige mennesker, men
allerede i kraft av hva de er, er de aktive, meningsbærende og meningsskapende subjekter
med rett til å bli hørt og med rett til innflytelse i eget liv. Dagens barnesyn bærer preg av at en
ser barnet som på samme tid uferdig og fullverdig enkeltindivid på de fleste områder.
Sårbarheten og formbarheten betraktes parallelt med rettighetene til integritet og respekt.
Barnets behov og muligheter betraktes og vurderes fra alle hold i samfunnet. Barnet er
allerede både forbruker og meningsberettiget medborger. Markedskreftene, politikerne og de
pedagogiske virksomhetene forholder seg samtidig til barnets fremtid og ønsker å legge til
rette for den ut fra sine perspektiver. Markedskreftene ønsker seg mennesker med høye
materielle krav, politikerne ønsker seg stemmer hver etter sin smak og dagens pedagoger
altså, som antydet over, mennesker med indre verdier. Dagens barn står med andre ord uten
tvil allerede fra de er ganske små under et allsidig regn av ønsker om tilgang til å kunne
påvirke dem. Det minst fremtredende ønsket er kanskje ønsket om å beskytte dem mot
inntrykk og krav.
La oss se litt nærmere på begrepet indre verdier. Hva kjennetegner et fenomen for at
det skal kunne betegnes som en indre verdi, og hva skal til for å erverve seg slike? Eller er det
slik at barnet er født med visse indre verdier som det så kan få styrket eller svekket, forskjøvet
eller endret gjennom omgivelsenes påvirkning? Hvis jeg retter spørsmålet mot meg selv, og
jeg spør meg hva som er mine indre verdier, vil jeg straks komme opp med visse etiske og
normgivende kjøreregler. Jeg fornemmer kanskje at noe av dette, som forholdet til sannhet,
glede og takknemlighet eller det grunnleggende ønsket om at ”alle skal ha det bra”, ikke har
noe opphav. Det kan oppleves som medfødt, men er det det? Jeg kan ikke gi noe sikkert svar.
Imidlertid er det slik at straks jeg går et skritt videre i tankene, til grunnleggende kristne eller
humanetiske verdier, som nestekjærlighet, toleranse, tilgivelse og gavmildhet, bringes minner
fra oppveksten opp, og jeg vet at dette er verdier som familie og samfunn har preget inn i
meg. På samme måte vil andre familier og andre samfunn prege andre indre verdier inn i sine
barn, som stolthet, ære og rettferdighet, utadvendthet, gjestfrihet og kreativitet eller
nøysomhet, utholdenhet og fromhet.
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Kanskje behøver ikke slike verdier i seg selv å skape noen sperre for samlivet mellom
mennesker og folkegrupper, men vi vet at så snart de knyttes til materielle verdier, tradisjoner
og maktforhold, står konfliktene i kø. Det er altså viktig, men ikke nok, å ville prege sine egne
indre verdier inn i barnet dersom en nærer edle ønsker om en god fremtid for livet på jorden.
Det er nødvendig med kunnskap og åpenhet overfor andres verdier også. Allment tilgjengelig
kunnskap som kan skape en felles forståelse mellom ulike folkegrupper, slik som Comenius
foreslo, kan gi lysere fremtidsutsikter.
I det følgende kapitlet skal vi gå grundigere inn i hvordan dagens barnesyn preger det
virkelige livet og hverdagen i forholdet mellom dagens voksne og dagen barn

Barn og voksne, relasjon mellom likeverdige parter
Vi har kanskje tenkt på det mange ganger; hva er egentlig forskjellen på å være liten og å
være stor? Hva var det egentlig som skjedde med oss? Vi har husket tilbake på speilbildet vårt
fra barndommen; hva så du i speilet da du var fem? Var det en annen person enn den du ser
når du står foran speilet i dag? Hva var det som forandret seg? Du har kikket nedover deg selv
der du sto. Var avstanden til gulvet blitt større? Hva er det som er likt? Hva er det som er
annerledes i det å være deg? Var du ikke like mye menneske da du var liten? Like mye
person, like sårbar og stolt og med like sterke håp? Den personen du er i dag, er også stolt og
sårbar og bærer enda håp. Forskjellen ligger for en stor del i relasjonene til omgivelsene.
Relasjonene til mennesker med en annen status. Som barn så du frem til å bli voksen, bli et
forbilde, en respektert og aktet person hevet over reglene.
Menneskets læring om verden kan sammenlignes med en pyramide i den forstand at
det det tilegner seg i første del av livet, legger grunnen for all senere læring. Samtidig er den
tidlige læringen tematisk bredspektret og omfattende. På samme måte kan en kanskje si at
menneskets relative opplevelse av tid er pyramideformet. Et bestemt avgrenset tidsrom
oppleves lenger i barndommen enn i senere alder som beskrevet i begynnelsen av kapitlet
Identitet, tid og kropp på side 64 i del II.
Forholdene mellom generasjonene har forandret seg. Heller ikke de voksne har det
forbildet og de klare føringer i miljøet som de en gang hadde. Både oppdragerrollene og
kjønnsrollene er i stadig endring og samtidig i fokus for media. Det menneskesyn som rådet i
den familien og den kulturen en levde, var en gang en selvfølge også for de unge foreldre. Det
barnesynet en hadde og den oppdragelse en utøvet, var frukter av ens egen oppvekst.
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Unge foreldre i dag er på samme måte som i tidligere tider preget av den oppdragelse
de selv mottok. Perioden med oppdragelsesmønstre i oppløsning er nå flere generasjoner
gammel og var allerede i gang da de selv vokste opp. Det var et stort sprik mellom de rådene
deres foreldre fikk fra moderne barnepsykologer og pedagoger for tredve førti år siden, og
dem disse foreldrene selv fikk hjemmefra. Når de ubevisste holdninger som viser seg i vår
egen faktiske adferd, ikke stemmer overens med de moderne tanker, meninger og
forventninger vi har til oss selv, oppstår det en konflikt i vårt indre. Slike indre konflikter kan
gi seg utslag i dårlig samvittighet. Ikke sjelden blir barna utilsiktet ansvarliggjort i forhold til
sine foreldres samvittighetsmessige balanse. Det skjer for eksempel ved at de blir stilt
spørsmål om sitt velbefinnende som de ikke har forutsetninger til å svare på, og at de blir satt
overfor rekker av valgmuligheter som gjør dem usikre og ufrie.
Voksnes usikkerhet og manglende stabilitet i måten å forholde seg til barn på, kan
gjøre seg gjeldende ikke bare i hjemmet, men også i barnehager, skoler og fritidshjem. En ser
på barn både som subjekt og likeverdig medmenneske og samtidig som utfordrende objekt
som skal oppdras. Når barna opplever at voksne slik møter dem vekselvis som et subjekt de er
i samhandling med og som et objekt de behandler, vil barnas egenopplevelse også veksle. Den
samme voksenperson som nikker lyttende til barnets utsagn, ler kanskje overbærende av den
samme uttalelsen over hodet til barnet senere på dagen. Slike opplevelser er krenkende og
forvirrende. Det svekker barnets tillit både til seg selv og omverden, og det kan føre til at det
utvikler tendens til forsvar og avsondring som middel for å opprettholde sin integritet og sin
verdighet. Mennesker i forsvar er sjelden gode lyttere, og en konsekvens er at det blir tungt å
bygge relasjoner. At vi voksne henvender oss til barn på et subjekt – subjekt nivå, er derfor
avgjørende for deres mulighet til å utvikle en sunn avgrensning og et sunt samspill i forhold
til sine medmennesker. Et subjekt – subjekt forhold er også avgjørende for at en
medmenneskelig innlevelse skal kunne oppstå gjennom identifisering med den annen eller en
spontan utvidelse av det individuelle ønske, en alterosentrisk deltakelse. Faren er stor for at et
barn som oppleverer seg tingliggjort eller behandlet som et objekt av sin lærer eller andre,
ikke vil være i stand til å innta en empatisk holdning til denne personen, og at utviklingen av
hans eller hennes holdning til andre autoriteter også vil preges av dette.
Som voksne står vi i et ansvarsforhold til barnet, og må møte det både med fysisk
omsorg og verbale meldinger av uomtvistelig karakter. Medarbeidere i barnehage, skole eller
fritidshjem, må dessuten ta ansvar for mange på en gang. De må tiltale gruppen. Å
opprettholde et subjekt – subjekt forhold til sine medmennesker krever ikke at en står i en
sammenhengende en-til-en kontakt. Vi føler oss ikke krenket når seminarlederen forteller oss
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hvordan vi skal forholde oss på konferansesenteret. Ei heller blir vi krenket i et fremmed land
når bussjåføren hjelpsomt plukker det rette antall av de for oss intetsigende mynter ut av vår
åpne hånd. Det er ikke vanskelig å bibeholde sin selvopplevelse i en gruppe, når den
informasjonen som gies er basert på nøytrale meldinger mellom den som vet og dem som ikke
vet. Nærhet av objektiv karakter opprettholdes trygt mellom to subjekter der den ene har
kunnskap og den andre ikke, når den gjensidige respekten er tilkjennegitt på forhånd. Verre er
det når disse trygge forhåndsfaktorene ikke foreligger, når enkeltbarnet blir overrumplet uten
at en positiv blikkontakt eller verbal kontakt først er etablert, eller når barnet vegrer seg fordi
det allerede er krenket og selvfølelsen vaklende.
Barn i gruppe kan likedan oppleve seg som overkjørt eller som betydningsløse
objekter dersom kollektive beskjeder blir gitt dem uten at rammene rundt klare. Også i
barnehagen kan små barn som enda ikke har gjennomgått sine første identitetsskapende
prosesser (slik de er omtalt i kapitlet Identitet, tid og kropp, s. 64), vise tegn på å at de føler
seg krenket og oversett når de blir tiltalt i gruppe. De blir urolige og fremholder sine egne
behov fremfor andres, ofte med negativt fortegn. For dem er ikke rammene klare fordi heller
ikke rammer rundt deres egen identitet er klare. Muligheten til å forholde oss til dette i en
pedagogikk som legger hovedvekten på etterligning i barnehagealderen, skal vi se på i
kapitlene Det voksne forbildet, etterligning versus autoritet på side 103 og
Etterligning som pedagogisk verktøy: Det vi setter vårt søkelys på, vokser på side 106
lenger nede i oppgaven.
Det er mange skjulte lovmessigheter i vår relasjonsbygging og i våre holdninger til
hverandre, både enkle og mer kompliserte. Et typisk eksempel ser vi på side 68 i kapitlet Å
erkjenne seg selv gjennom den andre, der Lars først anser Kristian som en mulig lekekamerat
i det hans identitet og status som kjempestor kommer til syne. Hvilken karakter et forhold
mellom barn og voksne skal ha, er imidlertid alltid de voksnes ansvar.
Når vi lytter til våre medmennesker, vekker det en reaksjon i oss selv som vi igjen kan
oppleve at skaper en gjenklang av åpenhet og tillit i den andre. Stern (2003, s. 206) omtaler
dette i sin beskrivelse av det intersubjektive felt mellom foreldre og spedbarn.
Hvis en intersubjektiv utveksling omkring affekt skal finne sted, er det altså ikke nok
med bare imitasjon. I virkeligheten må det foregå flere prosesser. For det første skal
foreldrene være i stand til å avlese spedbarnets følelsestilstand ut fra dets ytre atferd.
For det andre skal foreldrene vise en atferd som ikke er ren etterligning, men som
likevel på en eller annen måte tilsvarer spedbarnets ytre atferd. For det tredje må
spedbarnet være i stand til å lese denne korresponderende foreldreaksjonen som noe
som har å gjøre med dets egen opprinnelige følelsesmessige opplevelse, og ikke bare
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som en imitasjon av atferden. Det er bare når disse tre betingelsene er oppfylt, at
følelsestilstander hos et menneske kan erkjennes av et annet, og at de begge – uten å
bruke språket – kan føle at transaksjonen har funnet sted.
Stern benytter begrepet affektinntoning om denne gjensidige tilnærmingen og forståelsen.
Foreldrene modifiserer barnets utrykk gjennom sin etterlignende adferd, og barnet føler seg
forstått. De betingelser for nonverbal kommunikasjon som gjelder mellom spedbarn og
foreldre, er egentlig gyldige i all kommunikasjon. Det er nødvendig at vi forstår og gir uttrykk
for at vi forstår både våre små og store medmennesker i dialogen.
Bevisst eller ubevisst tar vi alltid i varierende grad den andres perspektiv i effektiv
kommunikasjon. Å ta den voksnes perspektiv er oftest ganske umulig for barnet. Å ta barnets
perspektiv krever imidlertid også noe annet og mer av oss. Asymmetrien i forholdet mellom
voksne og barn vanskeliggjør identifiseringen med de små, og kan også svekke vår mentale
tilstedeværelse på en dårlig dag. Det er ikke lett å holde sin møtesans våken til en hver tid.
Kjennskap til barnets vesen, inderliggjort gjennom aktiv erindring fra egen barndom, lesing
av biografier som beskriver barndomsopplevelser og samtaler med andre om hvordan det var
å være liten, kan være til stor hjelp for å holde evnen til å se og til å føle med barnet levende.
Samtidig kreves det kjennskap til hva som rører seg i akkurat dette barnet, dette
medmennesket akkurat nå for å kunne ta dette barnets perspektiv i en aktuell hendelse. En må
være i stand til å hente opp i seg selv kjennskapen til hva det kan være som klinger inn av
opplevelser og inntrykk i barnets adferd. Det er mulig å huske hva en har sett og sette det i
sammenheng både med sitt kjennskap til akkurat dette medmennesket, men også med sin
generelle kunnskap om barn.
Å vite om adferden et barn legger for dagen er utslag av et pågående traume i dets liv,
et relasjonelt problem eller bare tegn på en dårlig natt, er ikke alltid mulig. Barn er like
individuelle som voksne og takler sine livs berg- og dal baner like forskjellig.
Sammenhengen mellom eget velbefinnende, adferden og det som ligger bak er
dessuten sjelden synlig for barnet selv. Ansvaret for å tolke det barnet slik gir utrykk for,
enten det er enkle primærbehov eller omsorgssvikt i hjemmet, er det de voksne i barnehagen,
skolen eller fritidshjemmet som må ta, dersom det er hos oss det gir seg utslag. Verbalt gir
barn gjerne uttrykk for helt andre behov enn dem de egentlig har. Også i forhold til store barn
kan det trengs mer enn vennlighet å få dem i tale om det som egentlig plager dem. Både
kontekst, forholdet mellom barnet og den voksne, barnets bevissthetsnivå og modenhet spiller
inn her.

93
Etterligningen og gjenskinnet av vonde inntrykk som barna viser i hverdagen, har ofte
en lite sjarmerende karakter. For voksne kan det være enklere både å tolke og å gi omsorg til
et barn som gråter fordi han eller hun er kald, trett eller våt, enn til en som slår og biter sine
jevnaldrende fordi han eller hun har en vanskelig oppvekstsituasjon. Noen barn vil søke
oppmerksomhet ved å vise en overdreven hjelpsomhet, andre gjennom å opptre utagerende
mens enkelte gjemmer seg med et ubevisst ønske om å bli funnet, bli oppdaget. Akkurat som
voksne kan enkelte, større barn ta på seg en maske for å mestre sin hverdag. De spiller en
rolle, tøffer seg, eller de gjør seg usynlige. Våre umiddelbare vurderinger vil nesten alltid i
første omgang preges av støy og forstyrrende elementer i synsfeltet som gjør det vanskelig å
oppdage det vesentlige.
De fleste barn i en barnegruppe vil gå gjennom barndommen uten at vanskelige
perioder i livet skaper behandlingstrengende traumer. Opplevelser og følelsesmessige
erfaringer vil prege det enkelte barn på forskjellig måte avhengig av hvilket nettverk og
sosiale relasjoner barnet har andre steder enn der vanskelighetene opptrer. En av
institusjonenes viktigste oppgave er nettopp derfor å støtte og å pleie barns evne til
relasjonsbygging. Å være oppmerksom på barns etterligning i denne prosessen innebærer at
en også er ytterst oppmerksom på sin egen måte å møte sine små og store medmennesker på.
Forholdet barn i mellom vil ofte på en forenklet måte speile forholdet mellom voksne
og det aktuelle barnet. Når vi lar barnegruppen merke vår egen ekte glede og forventning i det
et barn kommer inn i gruppen, vil velkomststemningen spre seg til dem, og det første
grunnlaget for relasjonsbyggingen er til stede.
Selv blant små barn er det likevel mange flere, og mindre kontrollerbare faktorer som
har betydning for hvem som finner hverandre og hvor vennskap dannes. Å avdekke og å
akseptere disse faktorene kan være vanskelig, ofte har de med dypereliggende ting å gjøre enn
alder og kjønn. At også barnehagebarn har forskjellige interesser, viser seg tydelig helt fra de
kommer i barnehagen. Noen søker straks andre barn enten i rolig lek på gulvet, eller i
kroppslig lek på rutsjebanen. Andre søker de voksne og ønsker stadig kontakt og
tilbakemelding. Egenskaper som temperament, åpenhet og sjenanse har stor betydning for
hvordan de lykkes i sin tilnærming til andre barn, men de voksnes evne til affektinntoning og
støtte i prosessen er avgjørende for hvordan de andre barna nærmer seg den nye. Et slikt
ansvar må de voksne ta på seg enten barna er små eller store.
For å kunne se hva som skjer enten det er i en gruppe barn, eller ellers i livet, trenger
en et redskap å se med, et blikk for det en skal se etter. Aksel Hugo beskriver hvordan en
skogsvandrer bruker øynene på en annen måte om han er ute for å nyte naturen, enn om han
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har lagt i vei for å plukke kantareller (Hugo, 1995). Når vi ser ut over barnegruppen, blir det
viktig å kunne bruke begge disse måtene å se på. Det blir viktig både å kunne se og ta inn
helheten og den stemningen som råder og å kunne oppdage hvert enkelt barns trivsel,
utvikling og adferd. For å kunne skille ut gode og dårlige kantareller, trengte skogsmannen en
viss forhåndskunnskap om kantareller. Den forkunnskapen som trengs for å se hvert enkelt
barn i en gruppe, er ikke begrenset til et enkelt område, men krever at en tar i bruk mange
sider av seg selv. Både erfaring, kunnskap og innlevelse, evne til å se helheter og
sammenhenger, må være utviklet samtidig som vi har vår oppmerksomhet rettet mot det ene
barnet.
Erfaring sammen med generell kjennskap til barns vesen, kan gi seg to utslag i
hverdagen. Det kan gi seg utslag i øket interesse og blikk for den enkelte, en levende praksis
der gleden og tryggheten i arbeidet gir overskudd og vekst. Erfaring og kjennskap kan også
slå ut en annen vei, i retning av en fastholdt generalisering av barn og barnehagelivet som
hindrer en i å se at det ikke er et tilfeldig barn, men et helt spesielt medmenneske en har foran
seg. Denne dobbelte relateringen i en selv i møte med andre mennesker, er tydelig i alt arbeid
der man står i et profesjonelt pedagogisk, omsorgsmessig eller behandlende forhold til sine
medmennesker. Det være seg læreren i møte med eleven eller legen i møtet med pasienten.
Fare for å generalisere og se den andre mer som objekt enn subjekt er alltid til stede.
Vi skal likevel heller ikke se bort fra at det finnes et faremoment i den andre enden av
skalaen her. Dersom vi ikke generaliserer, dersom vi i for liten grad ser den enkelte som en
del av en gruppe, men stadig fokuserer på det individuelle og spesielle ved hvert barn, vil vi
kunne la dette skinne i gjennom i måten vi behandler barnet på. I vår individualiserte hverdag,
med fokus på den enkeltes opplevelse, følelse og lyst, kan dette smitte over på barnet slik at
også dets eget fokus bli rettet mot det selv i en grad som verken skaper trivsel hos barnet selv,
eller er sunn for dets utvikling som sosialt vesen. Selv om vi bærer vårt sentrum med oss hvor
vi går, har vi slett ikke alltid behov for å være hovedpersoner. Noen ganger kan det være
deilig å ikke bli sett. Også barn har behov for sine private rom, behov for å bli borte i
mengden.
Et spørsmål jeg har stilt meg selv flere ganger gjennom livet, er hvordan barn hermer
nettopp når vår oppmerksomhet og oppvartning er rettet mot dem selv i store deler av
oppveksten. Er det slik at et barn som vokser opp med voksne som alltid er villige til å hjelpe
dem med hva de måtte ha behov for, vokser opp og blir et hjelpsomt menneske, eller blir han
eller hun i stedet kravstor? Vil et barn som vokser opp med mye oppmerksomhet på seg,
forvente mye oppmerksomhet resten av livet, eller tvert i mot gi andre mye oppmerksomhet?
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Disse spørsmålene er jeg nødt til å la stå åpne foreløpig. En kan likevel spørre seg videre om
ikke et vedvarende fokus på seg og sitt, støttet av voksnes velmenende omsorg og oppfølging,
kan bli en stor belastning for barnet på flere måter. Om det fører til at selvopptattheten tar
overhånd, er det ikke lett å utvikle rom for empatiske følelser og sosial utvikling.
Stadig hører vi små barn få spørsmålet ”Hvordan har du det, lille venn?” rettet mot
seg, som om vi ikke som voksne kan se det uten og spørre, og vise dem kjærlighet uten å
kreve svar på et så vanskelig spørsmål
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. For mange foreldre er det også naturlig å spørre

skolebarna ”Hvordan har du hatt på skolen i dag?” nesten daglig ved middagsbordet. Det er
godt ment, men kanskje er det en god ide om vi av og til endrer litt på dette spørsmålet og
retter vår oppmerksomhet mot helheten; ”hvordan var det på skolen i dag?”

Estetikk og etikk – forvent etterligning i relasjoner
Formuleringer av den gylne regel lyder: ”Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg”
eller ”Smil til verden og verden smiler til deg.” Bry deg om andre, og andre bryr seg om deg.
Med andre ord: Forvent at andre etterligner deg.
”Vennligst forlat toalettet i den tilstand du selv ønsker å finne det” er en setning vi har
sett mange ganger. En direkte oppfordring om å være et forbilde, en som er med å legge
grunnlaget for og å opprettholde gode vaner, en god kultur, for eksempel på en arbeidsplass.
Det motsatte kjenner vi også til; når ingen andre setter koppen sin i oppvaskmaskinen, gjør
ikke jeg det heller. Å bryte en kultur krever litt av oss, det er ikke gjort i en håndvending, og
vi tror kan hende ikke på at det nytter.
I arbeidet med barn opplever vi realitetene i etterligningen i en enda større, og ikke
minst tydeligere, form. Mye av det vi selv legger for dagen av vaner og uttrykksformer,
kjenner vi igjen i nye og ferske utgaver fra barna, og vi må erkjenne vår egen
påvirkningskraft. Vanskeligere er det å ta ansvar for alle de inntrykk som lagres hos barna
uten at vi gjenkjenner dem i deres adferd. Vi setter spor også med våre holdninger og
følelsesmessige reaksjoner, våre kommunikasjonsformer oss voksne imellom og vår
tilstedeværelse eller manglende tilstedeværelse i øyeblikket.
Den atmosfære som vi omgir oss med og vårt oppmerksomme nærvær og åpenhet
overfor barna og situasjonen, er en vesentlig side ved arbeidet med barna. Denne åpenheten
32 La meg ile til for å modifisere noe her: Selvfølgelig, om barnet er vant til at spørsmålet er brukt som det rent
retoriske, amerikanske ”How are you?”, er det vel neppe et problem for barnet heller, så snart det har skjønt at
det ikke kreves noe svar….
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gir oss samtidig mulighet til å være bevisst den påvirkning vi selv utsettes for. Det er ikke slik
at det kun er barn som etterligner og sosialiseres av voksne. Sosialiseringen og etterligningen
er en gjensidig, men samtidig asymmetrisk prosess som den voksne må være seg bevisst sitt
ansvar for. Barn sosialiseres ikke av den voksne, men i relasjon til de voksne. (Se forøvrig
Aspelin 1999, s. 193 og s. 35 her i kapitlet Sosialisering og etterligning i del I). Sammen med
våre bevisste ord og gjerninger, rører våre holdninger, vår dagsform, vårt temperament og vår
våkenhet seg i vårt indre og påvirker barna parallelt. Gjennom medlæring, den læring som
alltid skjer ved siden av den planlagte læring vi ønsker å gi barna, øver vi like stor innflytelse
på dem. Det å kunne være et forbilde for barna i rollen som den som kan ta feil er slik for
eksempel en viktig kunst. Et enkelt, oppriktig ”Unnskyld” fra en voksen til et barn, viser dem
i like stor grad at vi ser dem som våre jevnbyrdige, som det en samhandling i en planlagt
pedagogisk aktivitet gjør. Barn som aldri opplever at de voksne ber om tilgivelse, beklager sin
oppførsel eller ler av seg selv, får verken støtte til egen eller andres korrigering og mangler
dermed en vesentlig mulighet for denne delen av utviklingen i sitt selvbilde.
Musikkprofessor Jon Roar Bjørkvold la i et foredrag i under barnehagenes fagdag i
Bergen i november 2004, stor vekt på den estetiske oppdragelsen samtidig som han fremholdt
de voksnes oppgave som forbilder for barna. ”Syng det du liker”, sa han, for det er deg
ungene er ute etter”. Så fortsatte han med å hevde at barna har absolutt gehør for det vi
frembringer med vår egen kropp, de har absolutt gehør for sannhet. I samme foredrag viste
han til opprinnelsen for ordet estetikk, et produkt av det greske ordet aestesis som betyr å
koble på eller å sanse. Slik lot han det stige frem en sammenheng mellom det vakre, det en
sanser og det en opplever som sannhet.
Steiner anbefalte at en skulle legge stor vekt på det estetiske i barns fysiske miljø. Han
mente at de fysiske omgivelsene preger seg inn i deres vesen gjennom sansene like reelt som
menneskene i omgivelsene gjør. På samme måte mente han at barnas egne handlinger preget
seg inn i dem og satte spor i deres vesen. Han anbefalte ut fra dette, hvilke handlingsområder
som særlig ville fremme barnas formsans og estetiske utvikling. Vygotsky la likedan stor vekt
på den estetiske oppdragelsen samtidig som han var dypt engasjert i den voksnes ansvar i
forhold til barnets etterligningsnatur (Lindqvist 1999, s. 150 ff). Gjennom sublimering som
består i at ubrukte og ofte kaotiske krefter i oss selv løftes og får utløsning gjennom det
kunstneriske, kan energien vi får fra en estetisk opplevelse, gi retning til våre videre
handlinger (Ibid s. 160). Som en av grunnene til at estetisk oppdragelse er viktig i skolen,
holdt Vygotsky frem at en slik oppdragelse vil venne barnets øye til å følge estetiske linjer.
Han mente at våre persepsjonsvaner og tolkninger legger føringer for det vi siden bedømmer
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som vakkert. Som en illustrasjon på spor som følges, beskrev Vygotsky hvordan hjulspor
letter neste kjøretur og papir vil brette seg om igjen der det alt har vært en brett (Ibid s. 83).
Over har vi også sett at nøkkelen til forståelse av Platon og Aristoteles lære om oppdragelse
og etikk kan ligge i synet på mimesis som det som virker skapende i kunst og lek (se s. 85).
Om en sammenholder dette med Bjørkvolds utlegning av opprinnelsen til ordet estetikk, kan
en ane at flere har sett på det ekte og det sanne som beslektet med det vakre. Det er
selvfølgelig flere måter å se dette på, og den helt store diskusjonen om forholdet mellom det
etiske og det estetiske tør jeg ikke begi meg inn på her. Jeg vil bare minne om det som er blitt
sagt over om de indre verdier som dagens underliggende mål for oppdragelsen før jeg igjen
viser til Vygotsky.
Vygotsky (Lindqvist 1999, s. 132) forteller en allegori om et esel som stilles midt
mellom to jevngode høyballer og sulter i hjel fordi det ikke vet hvilken det skal ta fatt på.
Bildet forteller at dersom motivasjonsfaktorene i valget mellom to handlingsalternativer
skulle kunne virke nøyaktig like sterkt på oss, ville dette kunne føre til total
handlingslammelse. Vygotsky hevder så at dette knapt er en realistisk, kun en rent teoretisk
situasjon, ettersom det uavbrutt pågår en komplisert, dynamisk kamp mellom forskjellige
krefter i oss, mellom mennesket selv og innflytelsen fra verden. Når den ene mulighet eller
motivasjonsfaktor får over taket og ”vinner”, vil den indre dialogen som har foregått, ha ført
med seg en utvikling av individet. Jeg ser dessverre for meg at den handlingslammelsen han
beskriver, ikke lenger er like usannsynlig. Dersom forbildet finnes der, enten som et ubevisst
minne, eller som et bevisst ideal, vil det veie inn som rettledende motivasjon og plassere seg
på den ene eller annen side, slik at et valg er mulig å treffe. Dersom voksne rundt barnet
derimot stadig har lagt vekt på å la sin innflytelse være av nøytral karakter, dersom de ikke
har oppebåret noen tydelig livsholdning eller stadig bedt barnet om dets egne vurderinger eller
valg, vil kan hende muligheter av forskjellig slag fortone seg som nesten skremmende
likeverdige for et barn og slik hindre både valg og etterligning. For å bruke Vygotskys bilde;
som et papir uten spor av tidligere brettinger. Bergström, som langt på vei bekrefter Steiners
uttalelser om fysiologien og utviklingen av hjernen, forteller om hjernestammen som allerede
er dannet før fødselen. Hjernestammen har ingen fast struktur. Den er den delen av hjernen
hvor vår bevissthet har sete og vår kraft og vår kreativitet kan blomstre. Hjernebarken med sin
geometriske organisasjon, er sete for vår kunnskap og er på den annen side ikke moden før
hen i mot puberteten. “viten er ikke mulig for hjernen uten bevissthet” slår Bergström fast
(1997, s. 14). Å sette hjernebarken under press ved å undervise yngre barn på en intellektuell
og måte og mate dem med fakta, vil, etter hans syn, forårsake det resultat at deres
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kunnskapstoleranse blir lav og deres evne til å konkludere vil lide. Dette er en av grunnene til
at det er så viktig å la barn samle sin kunnskap og sin informasjon gjennom egen lekende
aktivitet. En for tidlig og ensidig intellektuell belastning av hjernen vil, slik Bergström
beskriver det, nettopp svekke utviklingen av en sunn dømmekraft, og barnet vil kunne utvikle
seg til det han kaller verdinvalider, mennesker som er ute av stand til å foreta valg ut fra egne,
indre verdier (1991, s. 23).
Ute av stand til å velge, og med en allsidig, verdinøytral og forvirrende innflytelse, blir
barnas og de unges behov for forbilder ofte dekket av idoler, i form av kommersielle
forbilder, selv hos små barn. Mennesket, barnet som stilles overfor alle tidens nye
valgmuligheter, blir da kan hende nettopp ikke mer fritt enn det barnet som i eldre tid måtte
forholde seg til gitte rammer for sin livsvei.
Mangfoldet av inntrykk som strømmer mot barnet i dag både fra det virkelige og det
virtuelle liv, stammer fra kilder med ganske varierende verdigrunnlag. Varer og
underholdning presenteres slik at barnet presses mot serier av uunngåelige valgsituasjoner der
etterligning ikke kan skje uten å føre til en indre splittelse. Sammen med den livssituasjonen
mange barn står i i dag, der deres nærmeste voksne representerer ulike hjem med ulike
holdninger, vil den mangfoldige strømmen av inntrykk kunne føre med seg dype indre
lojalitetskonflikter. Resultatet kan bli avsondring og fortrengning. Barnet kan bli tvunget til
selv å velge bort påvirkning fra den ene eller annen side i sitt forhold til verden.

Å forholde seg til verden og hverandre
Steiner anbefaler en meditasjon som lyder ”Høflighet blir til hjertenstakt”
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. Med denne

peker han på noe som ved første blikk kan virke selvmotsigende for mange i dag. Høflighet
forbindes med en ytre form som ofte skjuler det som ligger under. Å rekke frem en hånd for å
hilse, kan en gjøre uavhengig av sin egentlige holdning til den en møter, å kaste et unnskyld
over skulderen til den en skubbet borti på fortauet, koster oss og lite. Ei heller er det vanskelig
å takke for vekslepengene i butikken eller løfte en åpen hånd mot bilføreren som slapp oss inn
i køen. Alt dette er høflige omgangsformer og en del av vårt daglige samfunnsliv, en del av
det samspillet barna opplever mellom oss voksne. Jeg tror at det viktige med disse formene,
33

I Guidance in Esoteric Training, side 32. Jeg har kun vært i stand til å oppspore den engelske utgaven av
boken, og det er derfor også den som nevnes i referanselisten (Steiner, 1994).
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ikke først og fremst er formene i seg selv, men den tiden det tar å utføre dem. Når barna
hermer og overtar slike vaner fra oss, overtar de også den muligheten vi har til å se den andre
i det lille øyebikket som er avsatt til en rituell handling i forhold til et medmenneske. En kan
nok si, og ha rett i at innholdet i gesten ofte knapt er til stede. Likevel åpner den for et
mikrosekunds oppmerksomhet, et ørlite glimt av kommunikasjon. Det er ikke mer enn et par
decennier siden noe av det første guttebabyene lærte var å ”bukke hodet ”. Jentene var blitt litt
eldre før de lærte å neie. (Siden det jo krever at en er i stand til å stå relativt stødig først.) Jeg
husker med undring hvordan jeg gikk hjem fra skolen i første klasse og håpet jeg skulle treffe
en jeg kunne stanse, så jeg kunne si ”Unnskyld, kan De vere så snill å si hvor mangen klokken
e’?” og knikse mykt i knærne. Øvelsen i det å forholde meg til voksne, ga en egen spenning,
og det å prøve ut en identitet som en høflig, liten pike, i alle fall for en stakkars stund, var en
sær glede. Kanskje kan en si at de bittesmå bukkende og neiende småbarna mest var
underholdende for de voksne, slik målet for oppdragelsen på 60-tallet antydningsvis ble
beskrevet over (se s. 87). Så veldig mye etterligning var det nødvendigvis ikke i den
innlæringen. De voksne demonstrerte viktigheten av det å ha former, men ikke
nødvendigheten av å legge noe i formen. Slik kan høflighet like gjerne føre bort fra som inn
mot hjertenstakt. Skal barna øve en høflighet som fører til hjertenstakt, medfølelse og
takknemlighet, må det springe ut fra etterligning av forbilder som er høflige ut fra slike rene
følelser. Ekte taktfullhet bygger på evnen til empati og intuisjon, og krever mer enn former,
men formene åpner for øyeblikket som kan gi rom for intuisjonen.
Ordet takk er også et begrep som beveger seg imellom oss uten alltid å ha så mye
innhold. Likevel er det viktig for oss at det er med i det daglige samspillet, et tegn på at vi har
sett den andre. En slik liten påminnelse om at vi har noe å gi hverandre og noe å være
takknemlige for, ligger også i ordene ”takk for i dag” som vi uttaler daglig. Vår opplevelse av
å kjenne hvor godt det er å få være sammen med akkurat dette lille mennesket, ligger ofte så
nær, men det å la det skinne igjennom i øyeblikket, krever tilstedeværelse og oppmerksomhet
av oss. Om vi lar et barn kjenne at vi er glade for at de kryper opp på fanget vårt,
takknemmelige for at de har tid til å gi oss en klem, vil deres ubevisste opplevelse av å ha noe
å gi, av å bety noe for andre også nære den uegennyttige delen av deres selvfølelse. Om vi
henter opp vår takknemmelighet over å få dele hverdagen med barna, og om vi lar gleden over
farger og sol, lukten av sne eller sommervarme barnekropper leve i oss, vil etterligningen som
skjer i dem være tilsvarende dyp og ekte som hos oss. Slik er det også med vår grad av
inderlighet når vi feirer høsttakkefest eller sier et daglig bordvers med barna.
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Det er i disse sammenhengene det som for meg ser ut som barnas medfødte, undrende
religiøsitet kan gis rom. Det at mange av oss voksne innerst inne ikke riktig vet hvem vi skal
takke for alt det store, alt det underlige og vidunderlige vi opplever i livet, skal ikke behøve å
sette vår opplevelse av egen takknemlighet i noe usant lys. Som dikteren Tor Jonsson sier i
diktet ”Til ein namnlaus”: ”Kven skal eg takka for all denne æra i dette å gå her og væra og
væra?” Vi kan likevel kjenne en sterk takknemlighetsfølelse vokse innvendig, en
takknemlighet som åpner seg som et rom i oss selv. Lar vi dette rommet stige frem i vår
bevissthet og holder det åpent og lyst, vil også barnet kunne fornemme det. I barnas dagligliv
kan vi voksne velge å la denne åpne undringen og denne takknemlige holdningen til det gode
som møter oss i livet, spille seg ut. Her er det vi som etterligner barna, både i spontane møter
med livet selv i form av en blomst som endelig springer ut, eller en sommerfugl som likevel
lever og i ritualer som vi benytter ved faste anledninger. Det indre rommet som vi slik holder
åpent, vil for de fleste kjennes som noe helt spesielt, noe hellig. Kan vi ha en slik tanke
levende i oss mens vi tenner lyset før eventyret, eller mens vi synger bordverset, vil vi også
hjelpe barna med å holde sine hellige rom åpne og hjelpe dem til å finne sin egen vei mot et
personlig, levende forhold til det som er utenfor vår naturvitenskapelig erkjennbare verden.
I gleden og undringen har også latteren sin naturlige plass. Overraskelsen og humoren
er en nær slektning til det undrende, og leken er en levende fristelse for barnet. Åpenhet,
nysgjerrighet og pussige løsninger griper inn i hverandre, og mang en høytidsstund har blitt
avbrutt av en smittende latter. Det lille tabu imellom latter og høytid, kan gi oss voksne noen
utfordringer i det brudd oppstår. Igjen er det ektheten som er det springende punkt, slik
Bjørkvold beskrev den. Når vi som voksne evner å vise glede og generøsitet, vil kontinuiteten
kunne bibeholdes. Den sannhet og varme vi formidler med vår autentiske tilstedeværelse i
øyeblikket, vil holde barnets opplevelse av nærhet fast.
Her har eventyret sin plass. Eventyret lar undring og latter avløse hverandre i et
vidunderlig og dyptpløyende samspill som viser oss mange lag av menneskenes sinn. I de
farefulle, overraskende og underfundige veier og vendinger som eventyrene tar, kan barna
følge med akkurat så mye og så langt som de hver for seg er klare til. Når eventyret fortelles i
en enkel, episk stil, danner barna sine indre bilder i forhold til egne forutsetninger. I
barnehagen er det nettopp gleden som skal være motivasjonsfaktoren for hvilket eventyr vi
velger å fortelle. Samtidig skaper gjentagelsen av eventyret forventning om på nytt å oppleve
de humoristiske øyeblikkene, og latteren bringes frem dag etter dag. Humoren og latteren i en
slik eventyrstund, er en trygg humor. Nærhet er nøkkelordet her. Barn og voksne ler sammen,
enten alle forstår hva som frembringer latteren, eller den er en jublende etterligning.
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Straks avstand til en situasjon oppstår i sinnet, kan forestillingen og tenkningen tre inn
og gjøre det mulig å se situasjonen utenfra. Barnets tenkning er i enda større grad enn vår,
preget av frie assosiasjoner, slik vi så det i flere av eksemplene i del II. Når nye og
overraskende perspektiv åpner seg og rammene utvides eller forsvinner, er premissene endret
og opplevelsen kan være både frigjørende og skremmende. Det er som å bevege seg på tynn
is, her må vi gå frem med forsiktighet, la barna føre an og holde øye med den enkelte. Nettopp
forutsigbarheten i gjentagelsen kan skape den trygghet som forløser latteren. Å etterligne og
gjenskape en situasjon igjen og igjen bygger en gjensidig fortrolighet som selv de aller minste
barna kan være med på. Den latteren babyer under ett år kan utløse hos voksne når de
prøvende gjentar og etterligner sitt eget lille host, kan først komme ganske overraskende på
dem selv. Straks etter prøver de seg imidlertid igjen, og oppdager at det er dem selv som får
de voksne til å le. Nå har den lille humoristen de voksne i sin hule hånd og kan ”hoste”
begeistret en lang stund. I dette tilfelle er det den lille som fører an. Kanskje etterligner den
voksne, og leken utvikler seg. I alle kulturer finnes det en uendelighet av sanger, rim og regler
som har oppstått i det nære båndet mellom liten og stor. Formålet med mange av disse har
nettopp vært å bringe latteren frem, og de er ofte fulle av tøys og overraskelser.
Sammenhengen mellom humor og lek, latter og etterligning er tett og nær. I det første
kapitlet i del I, Etterligningsnaturen rundt oss og i oss, var vi inne på narren ved hoffet i
gamle dager (se s. 16), og vi så at det er hårfine grenser mellom å le med og å le av. De
voksnes ansvar for å bevare en positiv og taktfull stemning, når latteren bryter løs, er kanskje
en av de alvorligste oppgavene vi har i det viktige arbeidet med å understøtte den sosiale
utviklingen til store og små barn. Et vesentlig utgangspunkt for å få dette til, er at vi
opprettholder vår egen bevissthet om barnets perspektiv på det som skjer. Den voksne må
være i stand til å tone seg inn der barnet er, både i forhold til modenhet, dagsform og
personlig trygghet i situasjonen. Ironi er en form for humor som kan karakteriseres ved at den
ikke bare setter en handling eller en gjenstand i et uventet lys, men samtidig serveres med en
tvetydig uoverensstemmelse mellom det som sies med ord og det en kan ane at som den
egentlige mening. Skal en slik humor kunne forekomme i relasjonene mellom barn og voksen,
må grunnen først beredes meget grundig. Den voksne må vite med sikkerhet at barnet kjenner
den egentlige mening. Barnet forventer sannhet fra sine forbilder, og dersom den voksne ikke
med tydelighet og varme formidler hva som er humor, kan det oppstå en forvirring som
svekker tillitten til den voksne.
Det er ikke alltid vi voksne er like begeistret for barnas egen humor. Visse
kroppsfunksjoner har en umåtelig lattervekkende virkning i en lang periode av våre liv.
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Samtidig kan de skape en utrivelig stemning hos de voksne dersom de blir samtaletema for
eksempel rundt bordet i barnehagen. Å gjennomføre en regel om at slike ting må taes opp
andre steder, pleier likevel å gå lett. Trangen barna har til å prate om og tøyse med slikt, later
imidlertid til å være ganske reell uten at viljen til å oppføre seg på en måte som de voksne
verdsetter, blir mindre. Kanskje er det noen emner vi skal la de små ha for seg selv? Ting vi
verken skal etterligne og ta del i, eller svartmale og ta fra dem? Kanskje har små barn et
behov for å løfte frem og bearbeide enkelte ting seg i mellom i et privat barneliv uten at de
voksne er med. I dette området kreves likevel vår årvåkne oppmerksomhet og intuisjon i
forhold til situasjoner og relasjoner som måtte oppstå barna imellom. Heller ikke blant små
barn behøver avstanden å være lang mellom godlynt latter og fellesskap til sårende erting
mellom barna, og selv små barn kan ofte ta på seg en rolle overfor hverandre der de later som
de tåler atskillig mer enn de egentlig gjør.
Herme, fordreie og spinne videre på sanger og vers er en annen del av barnas humor
som lever sitt eget liv uten vår voksne innblanding. Mye av barnekulturen har oppstått på
denne måten, og både de voksnes kjærlighetsliv og samfunnsroller blir etterlignet, bearbeidet
og ufarliggjort slik. På samme måte er også en mengde av folkevisene våre blitt til, og de er
minst like fylt av etterlignende og ironisk skjemt og humor som barnas egne. En tilpasset bruk
av slike sanger i voksenstyrt barnehage- og skole-sammenheng har en verdi som kan
sammenlignes med bruken av eventyr.
Med forsiktighet har vi som pedagoger også en mulighet til å styrke barnas identitet og
trygghet gjennom å la dem spille humoristiske og fargerike roller for eksempel i enkel
dramatisering eller karneval. Å kunne være helt tilstede med seg selv, ikke ”tøyse seg” så mye
bort at barnet blir skremt, men nok til at en selv lar seg smitte av leken og den frydefulle
boblingen, det er en av balansekunstene som det er nødvendig å mestre i pedagogisk arbeid
med barn. Lekende, men samtidig uten å overtre grensene for det som barnet opplever som
voksen adferd, må vi kunne delta i barnas liv, alltid rede til å la pendelen svinge tilbake til
alvor og omsorg.
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Det voksne forbildet, etterligning versus autoritet

Gjennomtreng deg med fantasikrefter
Ha mot til sannhet
Skjerp din følelse for sjelelig ansvar
Rudolf Steiner 34
Som omtalt i kapitlet Etterligningens bakgrunn og tilsynekomst i del II, regnet Steiner læring
gjennom forbilde og etterligning som den naturlige og sunne utviklingsveien for barnet i dets
første syvårsperiode, den utviklingsveien som barnet tar fatt på av seg selv. I samvær med
barn i denne alderen møter vi stadig realiteten i Steiners påstand (se for eksempel s. 50).
Barna hermer. De hermer sitt hjemmemiljø, de hermer hverandre og de hermer oss.
Etterligningen kan ikke velges bort, men den kan velges frem, løftes personlig og aktivt opp i
ens egen bevissthet og påvirke hvordan en utvikler sin adferd og sin uttrykksform.
Både barnehagepedagoger og skolepedagoger er utdannet for å utvikle en evne til å se
andre. En annen utfordring er å se seg selv i den annens perspektiv, se den virkning en har på
sine omgivelser og prøve å se seg selv med barnets øyne. Budskapet i Steiners vers over sier
noe om hva det krever av oss å utvikle en slik evne. Den voksne må våge å forestille seg
tyngden i den virkelighet en selv representerer for barnet. Tidsproporsjonene i et menneskeliv
som hittil har vart i tre år, er totalt annerledes enn hos en voksen. Det samme er
oppmerksomhetens, erfaringsbakgrunnen og de romlige proporsjoner. Et uttrykk eller en
uventet handling fra en voksen, gjør et tilsvarende dimensjonert inntrykk på barnet. I kapitlet
Vårt jeg er et ønske så vi i figur Figur 3: Vårt jeg fremstilt som et ønske med en
utstrekning som stadig endrer seg på side 29 hvordan den indre gløden som er oss selv
strekker seg ut mot verden i større og mindre sirkler. Barnehagebarnets ubeskyttede jeg
mottar inntrykk i en kontinuerlig strøm som bare vi voksne i omgivelsene kan påvirke. Om vi
ser for oss at barnets ønske skal kunne utvikle seg til et sterkt og kjærlig ønske til det best for
fremtiden, skulle vi fylle det med gode erfaringer som gir håp og visjoner for verden.
Helt å se verden med barnets øyne kan vi ikke klare. Vi er ikke lenger autoriteter på
alle barnets områder selv om vi har levd lenger. Det at små barn har en hverdag utenfor
hjemmet, og at svært mange av dem dessuten har to hjem, fører med seg at ingen av deres
nære omsorgspersoner fullt ut kjenner deres livsverden og fra dag til dag vet hvilke inntrykk
de har mottatt, eller hvilke situasjoner de har stått oppe i. Barna er heller ikke store før de
presenteres for en verden som er ganske annerledes enn det vi vokste opp med. Om
34

Steiner 1989, side 171. Min oversettelse.
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hjemmene, barnehagen eller skolen ut fra beste mening vil prøve å skjerme barnet fra en del
inntrykk, er likevel omverden preget, og barnas sunne nysgjerrighet og åpenhet vil føre dem i
kontakt med denne omverden på godt og ondt. Barna kan og vet mer enn oss på mange
områder, og de møter problemstillinger og krav som vi ikke har møtt før dem.
Voksne i dag må på en utvidet og annerledes måte gjøre seg fortjent til rollen som
forbilder og autoriteter enn det de måtte i eldre tider. Til en viss grad har det alltid vært slik.
Den enkelte har alltid båret sitt sentrum, sitt perspektiv med seg. Omgivelsene og inntrykkene
fra verden der ute har likevel aldri vært så omskiftelige som i dag. Hvilken verden er det
egentlig barnet ser for seg? Hvordan forestiller de seg sin fremtid? Hva slags mennesker
bebor den sammen med dem? Med disse spørsmålene åpne i oss selv, er det vi, som deres
likeverdige medmennesker, må ta på oss oppgaven å være omsorgspersoner, forbilder og
autoriteter for dagens barn.
I de barnehagene som er basert på steinerpedagogiske ideer, anser en det som ideelt å
fremelske rollen som naturlige omsorgspersoner og forbilder i likhet med dem barn har eller
hadde i sine hjem og blant sine nærmeste, fremfor å være autoriteter for barn i
barnehagealder. Steinerbarnehager er likevel institusjoner, som andre barnehager, og selv om
relasjonene som oppstår mellom barn og voksne blir nære og personlige, verken kan eller skal
de ha privat karakter. Vi ser at barnas behov for voksen veiledning og støtte endres i løpet av
barnehagealderen. Enkelte barn later til å møte utvalgte voksne som autoriteter allerede fra
femårsalderen, særlig dersom de knytter bånd til nye voksne senere enn dette. Den åpne og
tillitsfulle etterligningen behøver likevel ikke svekkes, dersom de voksne er bevisste sin
oppgave som rollemodeller.
Det kan se ut som barnas tendens til å ønske seg en autoritet, skjer samtidig som de
begynner å oppleve seg selv som en enkelt enestående representant for et vi eller en kategori;
som for eksempel seksårsjentene eller syvåringene. De kommenterer sine egne prestasjoner,
gjerne påfallende negativt: ”Sant min tegning er stygg?” for å få den voksnes positive
benektelse. Slik søker de ytre belønning og ros for å få styrket sitt bilde av seg selv og sin
egen rolle i helheten. I arbeidet med barna i denne perioden vil jeg hevde at det er særlig
viktig at vi ikke blir stående ved den ytre verbale, bekreftelsen av barnas dyktighet, men
legger vekt på å fremme deres indre opplevelse av egen mestring. Den etterlignende
speilingen av vår reaksjon på deres adferd skal ikke behøve å bli forstyrret av vår ros, men
forsterkes gjennom den dypere opplevelsen av prosesser som opprettholdes ved at de selv er
en del av den. Vi kan sette oss til bords og tenne lysene fordi seksåringen hentet lysene.
Treåringen sitter fornøyd i sandkassen fordi seksåringen fant spaden. Anerkjennelsen
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seksåringen får av den voksne er sann og ekte. Vårt mål er et barnet skal være motivert til
handlingen gjennom et ubevisst ønske om å vokse inn i et utvidet samspill med verden, ikke
av en ytre lojalitet til andre.
Slik jeg har erfart det i mitt eget barnehagearbeid, er det ikke slik at det alltid er mulig
å være utelukkende forbilder. Det finnes situasjoner i barnehagehverdagen der nettopp den
vitende,

samlende

og

informerende

voksne

tar

ordet.

Om

vi

velger

å

ta

etterligningspedagogikken helt på alvor, er det likevel ikke mulig å velge bort den delen av
oppdragelsen som vi med ord overfører på direkte, informerende vis. ”I dag skal alle ha
regntøy på”, kan vi si i garderoben – og vi forventer at beskjeden følges opp uten at vi selv
straks trekker i samme habitt for å svette oss igjennom tre kvarters oljebukseslit inntil
sistemann er ute. Autoritet kan være nødvendig, også i barnehagen. Imidlertid er
etterligningskreftene i barnet aktive også i denne situasjonen, og barnet tar opp i seg noe om
vår holdning både til dem, til påkledningssituasjonen og til været gjennom den tonen vi bruker
mens vi gir dem en slik beskjed. De eldste barna ser på samme tid den varme og nærværende
autoriteten.
Frem i mot skolealder begynner barna langsomt å miste den ubefestede, frie flyt i
leken. Seksåringen kan nå ofte mestre det å planlegge sine aktiviteter og leker, og disse kan få
en viss varighet. I en periode kan barna imidlertid like gjerne slippe opp for ideer til sin lek.
Behovet for å søke nye holdepunkt i livet trer frem. På tegningene deres blir motivene plassert
på en grunnlinje på arket, og de ser etter en autoritet, en som vet og som kan veilede dem
videre. Den indre stemme i barnet kan være etterklang av stemmen til et voksent forbilde som
langsomt omdannes og forvandles til barnets egen tenkning.
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Når vi velger å arbeide pedagogisk med utgangspunkt i barnas etterligningstrang, vil
vi som vi ser, etter hvert også støte på deres ønske om møte med en autoritet. Uten å avvise
dette, skal vi likevel forholde oss særlig til deres evne til spontant å la seg føre via den
virkning vi har som forbilder nettopp for at de skal fortsette å danne seg grunnleggende,
ubevisste vaner som ikke går via deres intellektuelle forståelsen, men direkte inn i deres
adferds- og reaksjonsmønstre. I neste kapittel skal vi se nærmere på hvordan praktiske sider
ved dette kan utspille seg i hverdagen.

Etterligning som pedagogisk verktøy: Det vi setter vårt søkelys på, vokser
Det er stille i rommet, i alle fall nesten. To småbarn ligger på hver sin madrass, nå er
det hvilestund. En voksen ligger på siden mellom dem vendt mot det nyeste barnet.
Hun gjesper, sukker fornøyd og lukker øynene. Hun håper at gutten skal herme henne
og ikke småjenten bak ryggen hennes, som ligger våken og småpludrer. Den nye ligger
stille noen minutter puster jevnt, så stiger nok nysgjerrigheten, for han løfter hodet og
ler begeistret mot det andre barnet. Når dette har gjentatt seg et par ganger, tar den
voksne ham i hånden og leier ham ut. Dagen etter ligger han rolig litt lenger, neste
dag enda litt. Den fjerde dagen sovner han.
Slik kan det naturlig legges til rette for at barnets etterligningsdrift skal være virksom og
hjelpe barnet til å fylle et primærbehov i det selv. Tilsvarende vil en rolig og fornøyd voksen
som nyter maten, virke befordrende på barnets matlyst og fordøyelse, og en lett og glad
voksen i et tilpasset tempo vil gjøre spaserturen lettere for barnet. Enten en ønsker at barnet
skal øke, endre eller dempe sin aktivitet, er det nettopp gjennom forbildet, en kommer lengst.
Ved å rope ”vær stille” kan en nok få det tyst rundt seg, men ved å vise med kroppsspråket at
en selv tier i spenning eller andakt, vil stillheten få en helt annen lyttende karakter. Stillheten
kan nå gi rom for forventning i stedet for å skape en opplevelse av å være blitt ”satt på plass”
av en overmakt. På samme måte opplever den lille på madrassen at han kan lukke øynene og
slappe av som den voksne, ikke at han skal hvile fordi den voksne vil ha ham til å hvile.
Barnets etterligningskrefter er, i følge Guillaume (1971), særlig sterke og aktive i
treårsalderen. Når vi som barnehagearbeidere har dette i bevisstheten, kan vi uten å bruke
mange ord, overføre grunnleggende ferdigheter og vaner til barna i denne alderen som de vil
ha med seg i mange år. Ved å gå igjennom de samme hverdagsrutinene, de samme enkle
ritualene og de samme samspillmønstrene daglig, vil barnas naturlige trang til etterlignende
gjentagelse og behov for et rytmisk og forutsigbart barnehageliv, forsterke innlæringen og bli
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en integrert del av barnet selv. Motsatt kan gjentatte avbrudd, dårlige vaner og tilfeldige
handlinger prege barnet i retning av et senere tilfeldig og uforutsigbart adferdsmønster.
Over alt der store og små borgere ferdes i samme miljø, øver vi inntrykk på hverandre.
De fleste av oss har sikkert blitt stående ved fortauet for å vente på grønn mann til tross for at
ingen biler var å se fordi en fremmed liten pjokk sto ved samme fortauskant. Vi kjenner
eksemplets makt og vet nærmest instinktivt at vi gjennom det har et ansvar for barnets videre
adferd. Våre vaner og uvaner, våre gode og dårlige dager setter spor. Engasjement og humør
hos voksne tilhørere som er til stede sammen med barn, for eksempel under eventyrfortelling,
er med å prege barnas oppmerksomhet og relasjon til historien. Voksne som bryter
fellesskapet ved å ha sin egen oppmerksomhet rettet mot noe utenfor, gjør det vanskelig å
opprettholde en samlet og god stemning blant barna. De etterligner en overflatiske og flyktig
holdning, og resultatet blir uro og misnøye, som igjen smitter tilbake på de voksne i en
gjensidig, interpersonell prosess. Den påvirkning vi voksne utsetter oss for fra barna, har vi
imidlertid mulighet til å ta kontroll over. Vi er i stand til å erkjenne bakgrunnen for at barna
oppfører seg utrivelig, og vi kan motarbeide vår tendens til å bli påvirket eller til å fordømme.
I kapitlet om speilnevronene så vi hvordan graderingen av tydelighet i speilnevronenes
signaler i forhold til mottakers forhåndskunnskap og interesse for det som blir observert, kan
styrke våre kunnskaper om å fremme positiv utvikling. Når barna gjenkjenner og speiler
engasjementet til en voksen i forhold til en aktivitet, som for eksempel å lytte i en
fortellerstund, vekkes også deres engasjement i forhold til aktiviteten. Derigjennom styrkes
deres eget kjennskap til den. På samme måte vil også deres engasjement i forhold til de
egenskaper i dem selv som engasjerer den voksne, gjennom speiling av den voksnes
engasjement, vekke deres eget og styrke deres forhold til egenskapen. En positiv sirkel er
dannet. Vi får mer av det vi setter fokus på. Om et barn eller en barnegruppe opplever at de
voksnes oppmerksomhet er rettet mot deres uro, vil deres speilnevroner gjengi og gjenta de
voksnes oppmerksomhet. For hver gjentagelse vil sporet av de voksnes engasjement gjøre
gjenkjennelsen og etterligningen tydeligere, som en selvforsterkende funksjon. Rettes vårt
fokus mot barnegruppens kjapphet når det gjelder å få ryddet opp byggeklossene etter leken,
er det utrolig for en akselerasjon i ryddetempo vi kan oppnå. Samtidig opplever vi glitrende
glade og stolte barn. Denne lovmessigheten er kjent og kjær blant pedagoger, både som
pedagogisk teknikk og som kilde til glede, og den fungerer like godt overfor enkeltbarn som
overfor gruppen. Det er imidlertid ikke alltid at pedagogen har et like bevisst og målrettet
forhold til at denne lovmessigheten også gjør seg gjeldende ved uønsket adferd. Alvoret og
tyngden i dette blir ytterligere understreket ved at utviklingen av barnets selvbilde nå blir
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belyst ved at en kan påvise en nevrologisk effekt i hjernen som er et resultat av den
dialektiske prosessen mellom oss selv og barnet.
Det er liten tvil om at etterligningspedagogikken har et stort potensial som planlagt og
gjennomførbar metode ledet i en voksenstyrt aktivitet. Slik benyttes den også med stort hell i
flere sammenhenger. Det vi også vet, er imidlertid at parallelt med den etterligningen som er
planlagt fra de voksnes side, skjer en annen etterligning. Det er medlæringen som består av alt
det barna tilegner seg fra pedagogen og fra konteksten. Barna tar opp den indre holdningen og
tilstedeværelsen vi har i alt vi foretar oss. Også medlæringen har en gjensidig, interpersonell
utvikling og en selvforsterkende funksjon. Vår motvilje mot søl fra et barn som ikke vil ha
grøt, gjenkjennes ikke bare gjennom våre bemerkninger, men like mye gjennom den
reaksjonen vi ubevisst utrykker i det vi skyller kluten. Motviljen speiles i barnet, og ulysten i
forhold til mat forsterkes, svekker appetitten og fører til mer søl. Først når den voksne er i
stand til å modifisere opplevelsen gjennom affektinntoning (se s. 91), slik det beskrives i
sitatet fra Stern i kapitlet Barn og voksne, relasjon mellom likeverdige parter, kan situasjonen
endres. Den voksne har gjennom affektinntoningen nærmet seg barnet, og de kan nå starte en
ny prosess sammen.
Vygotsky beskriver fordelen ved å ta utgangspunkt i det barnet allerede kjenner til når
ny læring skal tilegnes. Han omtaler dette som den nærmeste utviklingssonen, slik det er
beskrevet på side 45 i kapitlet Sammenfall og ulikheter i synet på etterligningsrelatert adferd i
barnets utvikling i del II. På samme måte er det nødvendig at barnet får aksept for sine
følelser og blir sett på det affektmessige nivå det er i relasjon til sin opplevelse, for at det skal
få anledning til å stige ut av den. Vi må kunne sette foten under oss for å trå videre. Det er den
vokses ansvar å hjelpe barnet til det, uten at det synker ned i en myr av misforstått
medlidenhet, eller går tvers igjennom et utrygt islag av avvising av sin opplevelse.
Det kan se ut som barn som enda ikke har utviklet et trygt holdepunkt i sin egen indre
selvopplevelse, kan oppleve det å bli en del av en gruppe som skremmende, nærmest som å
miste seg selv av syne. Matti Bergström hevder at hjernebarken er sete for strukturert
informasjon i hjernen og viser samtidig at barnets hjernebark ikke er ferdig utviklet før tidlig
skolelader (1997, s. 66 ff). Kanskje er det at de fysiologiske og utviklingsmessige
betingelsene enda ikke ligger til rette for det, en medvirkende årsak til at noen barn motsetter
seg en struktur som pålegges dem utenfra. Når voksne derimot helhjertet går foran i en
bevegelsesstrøm, er det som om den voksnes indre struktur blir som en representasjon for
barnets, og barnet følger uhemmet den voksnes bevegelser. Det avgjørende er nettopp det
helhjertete i den voksnes aktivitet. Så snart en distraksjon berører ens egen tanke, kan en
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oppleve at et barn faller ut av rekken. En lett improvisert rekke av fløytetoner som ikke krever
konsentrasjon fra den voksne, samler barna uten problemer, men straks den voksne prøver, og
ikke riktig får til å spille en bestemt melodi, skjer det en begynnende oppløsning i
barneflokken.

Leken og etterligningen
Lek er ikke bevisst øvelse av en ferdighet. Strømmen av etterligningselementer påvirket av
impulser fra omgivelsene og fra barnets eget indre ønske, er selve grunnlaget for leken, slik
som eksemplene i del II viser. Så sant barnet trives og dets primærbehov er dekket, vil det
aktivisere seg selv gjennom lek enten alene eller i det det søker kontakt med andre. Lekens
karakter er lystpreget, og den lever i øyeblikket. Det ligger ingen bevisst hensikt i den utenom
det at den vekker glede og engasjement så lenge den varer.
Ferdighetene som barna henter opp fra det de observerer i sine omgivelser og dernest
skritt for skritt bearbeider og øver gjennom lek, er vesentlige for resten av livet, men i barnets
egen aktivitet er de ubevisste elementer. Barnet leker for lekens skyld. Enten leken har et rent
motorisk preg, er en konstruksjonsaktivitet eller en rollelek, er det typisk at dersom den
engasjerer sterkt, gjentas den som et hovedtema over en periode. Etter hvert perfeksjoneres og
utvikles aktiviteten til den avløses av et annet leketema. Selve gjentagelsen, repetisjonen kan
også sees som en selvimitasjon, en øving som styrker og automatiserer den ferdigheten som
leken krever og, for igjen å benytte Vygotskys bilde; forsterker sporet eller bretten i arket.
Tema for leken forandrer seg underveis igjennom bearbeiding og fabuleringer. En
traumatisk hendelse kan omdannes til et kjært lekekonsept og til en handling, som øves og
gjøres til noe kjent gjennom gjentakelsen. Tyngdepunktet i historien som vikler seg ut
gjennom leken, forskyves ettersom behovet for bearbeiding endres og kjennskapet til den
bakenforliggende situasjonen utdypes. Dersom utgangspunktet for eksempel er et nytt barn i
familien, vil dette kunne innebære mye som blir opphav til bearbeiding i lek. Her er som
bestandig mimesis i virksomhet og en kreativ sublimering av impulser finner sted. Inntrykk
og etterligningsområder er mange, og det er ikke sikkert at det er akkurat dem vi voksne ville
vente, som viser seg først. Kanskje gjenkjenner vi dem ikke overhodet. Barnet tar opp, gjentar
og forvandler impulsene fra omgivelsene og integrerer dem i sitt eget liv uten å sile ut det som
er til dets eget beste. Inntrykk forvandles til uttrykk på hvert enkelt barns individuelle vis,
uten en innveiende betraktning av verdi og moral underveis. Den lekende bearbeidingen av
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inntrykk er en nødvendighet og et tegn på sunnhet hos barnet. Aktiviteten setter også den
voksne i stand til å oppdage hva som skjer i det.
Barns trivsel og om de har fått sine grunnleggende primærbehov tilfredsstilt er
avgjørende for lekens karakter. For at leken skal få et innhold, må de i tillegg motta impulser
som de er i stand til å omsette til egenaktivitet gjennom lek. Barn vil herme det som er sant,
det som har et mål de kan ane, selv om de ikke gjennomskuer det egentlige formålet med
handlingen. Mange bybarn fra forrige generasjon vil kanskje minnes den uklare og lave status
rollen som ”far” hadde i barndommens lek. Hans aktivitet på dagtid var mer skjult enn mors i
de dager, og hva den stakkaren som fikk en slik rolle i leken skulle forta seg, var meget uklar.
Da var det bedre å være familiens hund! Barnet trenger med andre ord synlige forbilder med
synlige og i alle fall til viss grad, forståelige aktiviteter.
Er den voksne i aktivitet, er barnet i aktivitet. En sliten voksen som med et sukk gir
opp avislesingen og heller går i gang med middagen fordi toåringen, som også er sliten, ikke
gir ham fred, kan ofte med undring konstatere at den masete ungen fra for et øyeblikk siden,
nå fornøyd og nynnende ”lager mat” med kjørler og panner, sleiver og visper fra samme
kjøkkenskuff som ham. Farens avislesing ga barnet ingen næring til leken. Det var ikke
oppmerksomhet barnet trengte, men en gjennomskubar impuls til egen aktivitet. Dette barnet
valgte kjøkkenredskaper som leketøy, gjenstander som er laget med hensikt og til en bestemt
nytte. En lang stund kan også barnet benytte det nettopp til lek som svarer til gjenstandens
hensikt. Straks etter tente imidlertid kanskje energien barnet fikk fra farens aktivitet, en ny
assosiasjon i dets indre, og det la merke til at sleiven godt kunne brukes til noe helt annet.
Kanskje en buss? Hvilke inntrykk som dominerer dets interesse for øyeblikket, blir igjen
bestemmende for hva det lar komme til utrykk i sin lek.
Alder og modning, erfaring og miljø, preger hvilke felt som bearbeides.
Aktivitetstrangen forandrer seg ettersom barnet vokser, og leken vil for mange barn etter hvert
ofte skje med fargestifter og papir, eller annet formingsmateriell. På papiret gjengir barna sine
inntrykk med et stadig tydeligere uttrykk. Mønster, symboler, bokstav og tallignende figurer
trer frem, og for de voksne får barnas etterligning og læring en mer gjenkjennbar form.
Stemning og atmosfære i et rom tas snart opp av både små og store. Stress og jag
setter ikke sitt preg bare på øyeblikket, men kan også sette spor som preger barnas lek en lang
stund. Når voksne ikke tar hensyn til eller opptrer som om de ikke legger merke til leken som
lever i et rom, men snakker høyt til hverandre eller tråkker gjennom barnas imaginære verden,
er det ikke lett for barna å beholde konsentrasjonen. Tillitten til at det nytter å sette i gang
igjen dersom leken brister, er straks litt mindre.
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De yngste barna vil finner sine nærmeste rollemodeller i hjemmet. Omsorgpersonene
der vil prege dem både med sitt gemytt og sine handlinger. En enkelt arbeidsøkt eller hendelse
i hjemmet, kan gå igjen i barnas lek og gi den næring i lang, lang tid, både hjemme og i
barnehagen. Det er ikke bare barn som daglig reiser med bussen, som lager buss i lange
perioder og er sjåfør, konduktør, bilmekaniker og passasjer. Bussturen kan danne base for en
rekke mer skjulte prosesser som barnet trenger å gjennomarbeide i sin utvikling. Vi skal
derfor ikke frykte at barna får for få inntrykk, men la dem få tid og rom til å utvikle og
bearbeide det enkle. Vi kjenner ikke de ferdigheter som kreves av fremtidens mennesker, men
det er likevel vi som er rollemodeller for dem og deres lek i dag. Det viktigste da er ikke hva
vi gjør, men hvordan vi gjør det, at vi er helhjertet til stede i hver arbeidsoppgave, så barna
kan etterligne vår oppmerksomhet og vårt engasjement i forhold til det å være i en
meningsfull og målrettet aktivitet.
Det er flere forhold som kan påvirke hvordan et barns etterligningslek arter seg, og om
det fremkommer noen gjenkjennbar likhet mellom forbildets handlinger og den aktiviteten
som utspiller seg. Det faktum at barna har rollemodeller og omsorgspersoner flere steder, kan
være en av de faktorene som gjør det vanskelig for den enkelte voksne å avlese det barnet
kanskje sliter med. Mangel, eller oftere overflod av stimuli kan hemme den løpende
etterligningen og vanskeliggjøre foreldres og andres mulighet til å forstå barnet. Barnet kan
også bli så overfylt av inntrykk, at den bearbeidingen som finner sted, knapt gir seg noe
gjenkjennbart utrykk. Verden overvelder mange barn i dag, og flere og flere stenger seg av,
slik Graham Music beskriver i sin artikkel (2005). Særlig kan dette føre til problemer dersom
barnet ikke har trygge tilknytningsmodeller og derfor leter etter sin identitet uten tydelige
forbilder det kan etterligne og identifisere seg med.
Ordene ”Oppdragelse er selvoppdragelse” har ofte blitt tillagt den betydning at den
som skal oppdra andre, først og fremst må oppdra seg selv. Ordene blir tillagt Steiner, og med
utgangspunkt i det jeg har lagt frem i kapitlene over, er det svært rimelig å se på
oppdragelsesoppgaven i et slikt perspektiv. Kapitlet under vil jeg imidlertid innlede med å
sitere et av de stedene Steiner snakker om begrepet selvoppdragelse, og vi skal se at han her
gir det en ganske annen betydning.
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Erkjennelsen av etterligningens rolle som bakgrunn for arbeidet med barn
Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher
nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste
Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so erzieht, wie er sich durch sein
inneres Schicksal erziehen muss. (Steiner 1923, s. 131)
Her ser vi at Steiner ikke snakker om den voksnes utvikling, men om barnets. Han hevder at
barnet egentlig oppdrar seg selv, og at den voksnes oppgave er å inngå i de omgivelser som
han heller hun legger til rette for barnets oppdragelse av seg selv. Det samme forholdet finner
vi beskrevet hos Vygotsky:
Sett ur vetenskaplig synvinkel kan man strängt taget inte uppfostra nogon annan. Att
utöva omedelbart inflytande och framkalla förändringar i en främmande organism är
omöjligt. Man kan bara uppfostra sig själv, dvs. förändra sina medfödda reaktioner
genom egen erfarenhet. (Lindqvist 1999, s. 19).
Og han fortsetter:
Liksom en trägårdsmästere vore tokig om han ville inverka på växternas växande
genom att direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma
i motsatsställning till uppfostrans natur om han skulle anstränge sig att inverka direkt
på barnet. Men trägårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja
temperaturen, reglera fuktigheten […]. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet
genom att förändra miljön. (Ibid s. 21).
I dette kapitlet skal vi gå dypere og mer konkret inn i hva denne oppgaven kan bestå av i lys
av den realiteten i etterligningen og den etterligningsrelaterte adferden som er avdekket. Med
min bakgrunn som pedagog i steinerbarnehager, velger jeg å belyse dette særlig ut fra den
praksis jeg kjenner fra denne.
Å legge til rette omgivelsene for barnet som oppdrar seg selv, innebærer også å ta seg
selv i betraktning. Den totale mengde stimuli barn blir utsatt for er overveldende, og for
barnet er den i liten grad kategoriserbar. I de fysiske hverdagsomgivelsene inngår også
menneskene som omgir dem, med de farger og tekstiler de bærer, de bevegelser de utfører og
de lukter og lyder de frembringer. De som betyr mest for barnet som omsorgspersoner og
dermed i størst grad fanger dets oppmerksomhet, er også dem som med sin fysiske skikkelse,
særlig virker inn på dets følsomme sanser.
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Når barnet kjenner sine fysiske omgivelse og vet hva det kan finne hvor, når det
kjenner barnehagedagens rytme i kroppen og vet at det har tid til å fordype seg i lek, når det
kjenner de voksnes vesen og vet at dets egenaktivitet blir verdsatt, da kan det selv ta opp de
inntrykk omgivelsene byr og igangsette sin aktive, selvoppdragende virksomhet. Omgivelser
som slik lar barnet ha en mulighet til ubevisst oversikt over sin hverdag, gir både rammer og
frihet for etterligningen og samspillet mellom barna og mellom barna og de voksne. Å skape
og å opprettholde slike omgivelser i barnehagehverdagen, krever en bevisst holdning sammen
med erkjennelse av at barnet trenger tid og trygghet for å komme i lek. De voksne må ha
bevissthet om at barnet trenger dem som rollemodeller som er i en virksomhet de kan
gjennomskue og etterligne og at det trenger en stemning preget av munterhet og nærhet.
Barnas etterligning er et levende, spontant og inspirert samspill, ikke en instrumentell
funksjon som kan beregnes nøyaktig. Samklang mellom mennesker og mellom mennesker og
miljø vil aldri være helt ut forutsigbar, men blant annet avhenge av kvaliteten i den relasjonen
som er til stede. To pedagoger som utfører samme gjerning for å oppnå samme umiddelbare
resultat med samme barnegruppe, kan oppnå det motsatte. Vår personlige, dypeste hensikt,
det som leder oss mot det kortsiktige resultat, vil være blant de avgjørende faktorer på samme
måte her som for Askeladden og brødrene hans, slik det er beskrevet i kapitlet
Vårt jeg er et ønske i del I.
Det er ikke tilfeldig hvilke gjøremål de voksne har i barnehagen. Arbeidsprosessene
har tilknytning til det daglige livet i avdelingen, de er gjennomskubare og barna kan
gjenkjenne og herme handlingene. Slik gir de etterligningsmateriale og tema for lek og læring.
Barna kan dessuten delta i arbeidet sammen med de voksne. I leken prøver barna ut
forskjellige roller og eksperimenterer med bevegelser og handlinger de kan leve seg inn i og
inderliggjøre, integrere i sitt egen repertoar. Barnet forsker i leken og slik forbinder det seg
med verden og med selve livet.
En levende rytme er uten rigide klokkeslett, og det må finnes en romslighet der det er
tid nok til de daglige, uforutsigbare hendelser. Samtidig må det ene følge det andre på samme
måte i dag som i går. Som musikk med tema som går igjen mens melodistemmen veksler. En
barnehages hverdagsrytme er ganske annerledes enn en skoles hverdagspuls. En skoledag er
oppdelt i mange intervaller. Barnehagedagen må rette seg inn mot det yngre barnets behov for
tid og rom til lek og fri fysisk utfoldelse ut fra erkjennelsen av alvoret i barnets egenaktivitet.
Kan hende kan dagsløpet her sammenlignes med et elveleie som varierer i bredde. Store deler
av dagen er elven bred og åpen, men i visse deler ledes den gjennom smalere partier. Når
elveleiet er bredt, finnes de voksne der som trygge holmer i landskapet der en kan søke varme
og nærhet, veiledning og ro. Når elveleiet smalner, som for eksempel når vi har
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samlingsstund, måltid og påkledning, er de voksnes rolle å føre an mellom breddene. Barna
kjenner elveleiet, og forholder seg til det som til et kjent landskap. Den voksne rollemodellen
kjenner også landskapet og trer frem for barna på tilpassete måter i løpet av dagen. Med denne
erkjennelsen, bygges også de enkelte deler av dagen opp.
I steinerbarnehagene er vi vant til å kalle den daglige samlingen av barn og voksne for
ringen. Fordi nettopp denne trange passasjen i elveleiet på en særlig måte utfordrer vår evne
til å balansere mellom det å være rollemodell for barna og det å bruke autoritet, vil jeg omtale
den litt nærmere. Signalet til å samle seg kan gis med en improvisert fløytetone, der den som
spiller forsiktig leder barnas bevegelsestempo og stemning med tonene. Signalet kan også
være en fruktskål på gulvet, eller en melodi som den voksne synger mens han eller hun
vennlig tar et barn i hånden og slik samler barna i en kjede mens de går gjennom avdelingen
til samlingsstedet. Det essensielle er ikke metoden, men stemningen. Barna kommer fordi de
følger etter, de etterligner den voksne lederens bevegelser og stemning. Innholdet i ringen kan
variere, men rammene rundt, tidspunktet på dagen, innledning og avslutning er alltid de
samme. Ringen er bygget opp med sin egen dynamikk mellom ytterligheter som store og små
bevegelser, langsomme og raske bevegelser, høye og lave bevegelser, frie og bestemte
bevegelser til vers, sanger og leker. Temaet i ringen vil oftest være knyttet til årstiden, men og
velges ut fra den aktuelle barnegruppens behov og begeistring, ofte med stort rom for
fortelling og samtale.
Det er likevel ikke alltid en sitter igjen etter ringen med en trygg forvisning om nok en
vellykket stund. Det hender vi opplever uengasjerte og uvillige barn, barn som faller ut eller
som tøyser seg helt bort. Om en tar utgangspunkt i Steiners uttalelser om hvordan
voksenrollen forskyves i barnets indre ved overgangen mellom barnehagealder og skolealder
(se kapitlet Etterligningens bakgrunn og tilsynekomst i del II), kan en betrakte hvordan den
enkelte forholder seg til det å bli ledet i en ring. De fleste barnehagebarna hermer de voksne
med hengiven selvfølgelighet. Dukker det opp et engasjerende og uventet innspill fra en
beundret kamerat, kan likevel flere små la seg inspirere til heller å la dette, nye forbilde
gjelde. Dette er ringens kairos (s. 32 i kapitlet Øyeblikket og det intersubjektive felt over om
kairos og kronos). I dette øyeblikk står ringen på spill. Klarer pedagogen å gripe øyeblikket og
å skape noe i det på en kreativ og inkluderende måte uten å bli autoritær, uten å bli sint, kan
bølgeslaget løfte helheten som en munter variasjon. Faller den voksne ut av helheten sammen
med barna derimot, er det vanskelig å samle dem igjen uten å legge an en annen rolle. I en slik
situasjon blir de yngste raskt slitne, og stemningen i ringen kan være brutt.
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Barnas positive deltakelse i disse voksenstyrte stundene beror i høy grad på om deres
primære behov er dekket. Dersom flere av dem er sultne, trøtte eller fulle av uro fordi de blir
holdt i ro lenger enn de i stand til, er det liten sjanse for at helheten skal bli god. Ringen må
derfor legges til en del av dagen da barna kan ha glede av den, og lengde og innhold må
tilpasses gruppen og gruppens dagsform for at stemningen og etterligningen i ringen skal være
lystbetont.
På tilsvarende måte må vi forholde oss når barnehagens rutiner for øvrig planlegges,
med et alltid oppmerksomt blikk mot hva barna vil trives med og hva de vil få mest utbytte
av. I noen barnegrupper vil det for eksempel være helt nødvendig med faste plasser ved
bordet daglig. Andre barnegrupper vil ha behov for større fleksibilitet. Hver barnegruppe og
hver klasse har sin personlighet som utvikler seg i like stor grad som det enkelte individ. Vårt
mål som pedagoger må være å ta hensyn til dette og å våge å være fleksible nok og samtidig
så stødige at vi fremstår som troverdige for barna.
Voksenrollen er ikke den samme som den var i eldre tid. Sammen med synet på
barnet, som er beskrevet i begynnelsen av del III, er også de voksnes rolle i utvikling, og det
kan være krevende å tre inn i den nye voksenrollen uten å ha egne forbilder. Som før består
voksenrollen i å være omsorgsperson og tydelig forbilde og siden autoritet for barnet, men
den består også i å være likeverdig venn og samarbeidspartner. Den består dessuten i det å
forholde seg til og å undre seg over verden slik den stadig forvandles foran øynene våre
sammen med barnet. Å henvende seg med respekt til et spedbarn og å ta på alvor at en har
trådd innenfor et intimt område hos barnet for eksempel mens det stelles, krever at en ser det
personlige utrykket i hvert barn. Mange av oss føler ærefrykt når vi står overfor et nyfødt barn
for første gang. Kan vi beholde noe av den samme opplevelsen også når vi står overfor eldre
barn, har vi allerede nådd langt. Med vissheten om at vår holdning til barnet speiles i det selv,
er kanskje veien til en slik holdning blitt lettere å opprettholde.
Ubevisst søker barnet ut sine foretrukne forbilder og venner både blant de voksne og
blant barna. Alle setter ikke like tydelige spor, verken av de små i miljøet, eller vi store i
barnets liv. Hvem barnet etterligner og hvem som får innflytelse på det, hvem det liker å
forholde seg til og hvem det tar avstand fra, beror på like personlige og private valg, med
minst like ubevisste og skjulte årsaker blant barn som blant voksne. I en travel hverdag er det
likevel ikke slik at vi fullstendig kan la det enkelte barn velge sin foretrukne omsorgsperson
blant avdelingens ansatte. Det vesentlige er at vi er åpne om slike forhold, og at vi viser at vi
som voksne aksepterer barnas følelser.
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Et av de uttalte målene i den norske skolen i dag at hvert barn skal kunne få en
tilpasset undervisning. Stadig flere barn i skolen har en eller annen form for lærevansker.
Mange av disse problemene viser seg allerede i barnehagen, og mange av dem kan også langt
på vei avhjelpes i barnehagen dersom en er oppmerksomme på dem, eventuelt får veiledning
av mennesker med spesialkunnskap på det aktuelle området og om nødvendig også ekstra
støtte. Språk, motorikk, initiativ, selvstendighet, evne til å holde seg tilbake, turtakning,
omsorg og mye mer øves i det daglige samspillet i barnehagen, både i voksenstyrte og i frie
aktiviteter. Inspirasjon, smittende humør, og omsorg er selve hverdagen i barnehagen og
samtidig grunnleggende verdier for resten av livet.
I Norge har det pedagogiske arbeidet i barnehagene blitt løftet opp og gitt en høyere
status enn i forrige generasjon. Samtidig har man pålagt personalet å føre en tydeligere
pedagogikk, med klare planer både på kort og lang sikt. Planer som skal gjennomføres,
dokumenteres og evalueres. Også på barnehagenivå er en i dag opptatt av tilpasset opplæring.
Det legges vekt på at en ser hensikten med arbeidet i barnehagen som noe mer enn omsorg og
fri lek. Nasjonale mål for barnehagebarns læring er satt opp, og målene er inndelt i
fagområder. Gjennom de stadige tilbakevendende planleggings og evalueringssituasjonene
som oppstår ut fra de forsterkede kravene om dokumentasjon, har det vist seg at
barnehagepersonalets vaner og villighet med hensyn til å vurdere og justere sine måter å
gjennomføre ting på styrkes.
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Godt og dårlig samspill kan avdekkes både blant barn og

voksne, refleksjonsevnen kan bedres og endringskompetanse kan utvikles. Å se tilbake med et
åpent blikk sammen med sine medarbeidere og reflektere over det som skjedde både med det
enkelte barn og med gruppen, kan ha mye for seg. Samtidig som en kan trene sitt
fenomenologiske blikk, vil en oppleve at den økede bevissthet om det enkelte barn, også
styrker barnet. En kan spørre seg om det er våre speilnevroner som er i virksomhet igjen, at
det fokus vi har og den adferd vi viser, ubevisst reflekteres i våre handlinger og dernest
speiles i barna.
Kravet om dokumentasjon i dagens barnehager kan altså ha stor nytteverdi både for
barn og voksne. Samtidig ser jeg også en særlig fare som berører etterligningsfenomenet og
samspillsfaktoren i barnehagen ved en slik aktiv dokumenteringsrutine. Det skal stor våkenhet
til for å hindre at tanker og forestillinger bindes av skriftlige planer og påstander, og det ligger
en kontinuerlig utfordring i å la hvert barn og hver situasjon tre frem for et åpent blikk, som
ikke er farget av gårsdagens eller forrige måneds dokumentasjon.
35

Se for øvrig Aud Eli Kristoffersens artikkel En forskjell som må føre til en forskjell (Kunnskapsdepartementet,
2006).
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Å holde blikket åpent er en felles utfordring for medarbeidere på en avdeling, og de
ukentlige personalmøtene gir hver og en anledning til å veilede hverandre i nettopp å se den
utviklingen og forandringen som skjer. Veiledningsarbeidet i barnehagen er en faktor som har
kommet stadig mer i fokus i de senere år. Avdelingsledere, og også styrere, er pålagt ansvar
for aktiv og målrettet veiledning av sine nærmeste underordnete. Veiledningsarbeidet kan
bestå i å rette fokus mot spesielle hendelser, drøfte hva den som mottar veiledning så i disse
og dernest stille spørsmål om alternative vinklinger og muligheter. Veiledningen kan også
innebære en mer direkte orientering eller beskrivelse av for eksempel rutiner fra veileders
side. Veileder er i begge tilfeller, og også i det daglige arbeidet, rollemodell for sine
medarbeidere. Hans eller hennes evne til affektinntoning (Stern, 2003) og til å lytte og fange
opp mottakers skjulte og åpne signaler er avgjørende både for veiledningsresultatet og for
samarbeidet i hverdagen. Det er dessuten vesentlig at veileder selv oppdager egne behov for
veiledning eller medarbeidersamtale og oppsøker dette. Avdelingsledere vil i praksis først og
fremst ha ansvar for veiledning av assistentene på sin avdeling. Studenter, vikarer,
sivilarbeidere og ikke minst foreldre, kan imidlertid også ha ønske eller behov for veiledning.
Ikke sjelden får vi som arbeider i barnehager rollen også som forbilder for unge og
usikre foreldre. Barnehagearbeidere blir sett på som mennesker som kan barn og dermed også
forstår og kan råde foreldre. Barnas foreldre er en vesentlig tredjepart i barnehagen, som de er
det på skolen og i fritidshjemmet. En grunnleggende forskjell i barnehagen er likevel de
daglige møtene med personalet i garderoben. Slike møter forekommer knapt i skolen og er
sterkt avtagende i fritidshjemmene. Det er særlig i disse situasjonene foreldrenes tillit og
trygghet må bygges opp. Deres opplevelse i disse stundene er også grunnleggende for barnas
trygghet og trivsel i barnehagen ved at den smitter over på dem.
Som en del av vår pedagogiske erkjennelse skal vår bevissthet og taktfullhet over for
hverandre og overfor barnas foreldre inngå. Foreldrenes opplevelse av hvordan vi forholder
oss til deres barn, er et intimt område. Når de små løper inn i armene våre, fryder foreldrene
seg, men dersom vi voksne i barnehagen svarer med å ta barnet inn til oss på en for nær eller
overdreven måte, kan det samtidig vekke uklare følelser hos foreldrene og bli en spire til
utrygghet. Kan hende bunner disse uklare følelsene hos foreldre til de yngste barna i blant i en
ubevisst opplevelse av at de små enda ikke helt har grepet sitt selv, sitt eget ønske. En angst
for at barnets rotfeste skal være så svakt, at det med letthet kan rykkes opp. Selv om vi gjerne
vil at barna skal føle seg hjemme hos oss, skal barnehagen ikke ta hjemmets plass, og de
voksne i barnehagen skal ikke ta foreldrenes plass. Vår kjærlighet til barna er nær, ekte og
personlig, men den må aldri bli privat. Selvsagt tar vi barna ”med hjem” i våre tanker og
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drømmer. Selvsagt følger de oss langt utover den tid de går hos oss, men i våre forhold til
barna må det likevel finnes en avstand. Dette er vesentlige ting som må taes opp under
veiledning av medarbeidere og i blant også i samtale med foreldrene selv.
Foreldresamtalene endrer naturlig karakter og fokus etter hvert som barna blir eldre.
Foreldre er ikke bare opptatt av barnets utvikling og trivsel. Deres behov for å få kunnskap
om sitt barns rolle i barnegruppen blir stadig sterkere. Dette fokuset har også i økende grad
opptatt ledende pedagoger i våre dager både i barnehage, skole og studiesammenheng. I
kapitlet under er dette en del av tema.

Kan barns medvirkning være et mål?
I

den

nye

utgaven

av

”Rammeplan

for

barnehagens

innhold

og

oppgave”

(Kunnskapsdepartementet 2006) er forbilde -etterligningsfenomenet nevnt seks steder (s. 12,
28, 29, 30, 35 og 41). Det har likevel ikke fått noe eget kapittel eller blitt utdypet som eget
arbeidsområde for personalet. Fenomenet medvirkning er derimot blitt løftet frem. I FNs
barnekonvensjon slås prinsippet om respekt for enkeltindividets integritet og rett til å ytre seg
og bli hørt i saker som angår det fast. At barn har innvirkning på sin hverdag er ikke noe nytt.
Like sikkert som at barnet etterligner, virker det tilbake på sine omgivelser, både med sine
reaksjoner, sine uttrykk og sin væremåte. I all planlegging, gjennomføring og evaluering av
dagene i barnehagene, er barnets trivsel og den spesielle barnegruppens reaksjonsmønster
retningsgivende. Personalet lytter til barna og legger merke til hva de liker, hvem de trives
med og hva de ser ut til å ha behov for. Slik er barnas medvirkning til stede. Å ta et
medmenneske med på råd, innebærer å se det og å respektere ut fra dets egne forutsetninger,
lytte aktivt subjekt til subjekt. Det er ikke alltid verken mulig eller riktig å overveie
muligheter og valg sammen ved hjelp av ord.
Det nye i dag er at barns medvirkning er blitt tatt inn i barnehagenes offentlige
rammeplaner. Barns medvirkning i hverdagen blir nå sett som en rettighet, og det er en
intensjon at barna skal ha en opplevelse av sin egen medvirkning. Aud Kristoffersen sier i
Kunnskapsdepartementets Temahefte om barns medvirkning (2006), som ble gitt ut sammen
med syv andre tilsvarende temahefter i etterkant av den nye rammeplanen: ”Dokumentasjon
er bare et middel, for uten dialog og refleksjon skjer ingen utvikling. Og i den dialogen er det
nødvendig at en også inviterer barna.”( s. 63).
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Det er interessant at det her sees som et mål ikke bare at barna skal få komme med
forslag til det som skal skje i barnehagen, men at barna også skal inviteres med til å reflektere
over gjennomføringen i etterkant. Min egen umiddelbare reaksjon dersom refleksjonen skal
foregå på et vurderende og avveiende plan, er at her skyter en over mål. Også denne dialogen
skjer imidlertid allerede daglig om en ser etter, og det vesentlige må fortsatt, etter min mening
være at en slik dialog er lystbetont og uforpliktende. Jeg ser det prisverdige i at en oppfordres
til å rette sin oppmerksomhet mot hvordan barna tar i mot det en gir dem. Det er viktig at en
øver sin bevisste refleksjon over hvorvidt de trives og profitterer på den pedagogikken en
utøver og de aktivitetene en gjennomfører for å kunne justere sine planer i henhold til
tilbakemeldingene. Barn skal imidlertid slik jeg ser det, fortsatt ha lov til å utrykke med ord at
turen til bondegården var kjempekjedelig, mens de i neste øyeblikk leker ut det de har
opplevd på turen med stor begeistring. Vi voksne har ikke, og skal ikke ha bruk for barnas
gjennomtenkte vurderinger og bevisste refleksjoner når vi tar valg på vegne av dem. Vi skal
være i stand til å lytte til deres tilbakemelding slik den naturlig fremkommer. Små barn skal
ikke stilles til ansvar for sine valg verken i hjemmet eller i barnehagen. Dersom barns
medvirkning skal være et av samfunnets mål, må medvirkningen avleses slik den umiddelbart
fremkommer i barnas spontane utrykk, ikke etterspørres på en distansert og voksen måte.
Allerede i departementets eget temahefte om barns medvirkning, fremkommer noe av
det problematiske i dette konseptet. Om barnet gis for stort ansvar, fratas det noe av sitt
frihetsrom. Barndommens letthet, eller ”rett til uansvarlighet” frarøves dem, som Brit Johanne
Eide og Nina Winger kaller det i sin artikkel Dilemmaer med barns medvirkning fra samme
hefte (s. 33). I rammeplanens andre kapittel hevdes det at danning og medvirkning er
gjensidige prosesser. Gjennom å erfare sin egen persons virkning i omgivelsene, formes det
egne selvbilde. Dette er en del av det mellommenneskelige samspillet og samtidig en del av
samspillet mellom mennesker og miljø. Det å oppdage den påvirkning en kan øve på sine
omgivelser og etter hvert ha dette til stede i sin bevissthet, er en del av selvoppdragelsen slik
Steiner beskriver den i kapitlet over. Å legge grunnlag for en slik bevissthet i takt med barnets
utvikling er et motiv for den allmenne ansvarliggjøringen i oppdragelsen. En kan se at barna
etter hvert som de modnes og nærmer seg skolealder, selv opplever at de gjennom sin
etterligning av voksne forbilder påvirker utfallet av en usikker situasjon, for eksempel i en
konfliktløsning mellom yngre barn. Opplevelsen av egen evne til medvirkning og mestring vil
virke dannende på barnet og styrke deres selvbilde fremfor neste steg i utviklingen.
Innflytelse og bidrag fra det enkelte menneske står alltid i forhold til dets kompetanse, og det
er de voksnes ansvar å tre kontrollerende og regulerende inn i forhold til den virkning det

120
enkelte barns ønske og utspill skal få. I et forslag om nytt formål fra Kunnskapsdepartementet
heter det:
Barnehagen skal åpne dører mot verden og framtiden. Den skal utvikle ærefrykt for alt
liv, glede i læring og lek, respekt for den frie tanke og solidaritet. Barnehagen skal
være trygg og inspirerende og anerkjenne barndommens egenverdi og kvaliteter. Den
skal motarbeide diskriminering, oppøve høflighet og framelske vennskap. (Oslo, 24.
januar 2007).
Det er lett å slutte seg til slike overordnete mål og honnørord, og det er en glede å finne dem i
departementale skriv. Temaheftet om barns medvirkning forteller oss likevel litt mer, og
samtidig som disse positive verdiene blir understreket, kan en se at det råder usikkerhet om
hvilke veier som fører til et slikt mål. Kan hende skal vi ikke være bare lei for at en slik
usikkerhet råder. Kan hende er det nettopp de ærlig søkende mennesker med hederlige
hensikter som er de beste forbilder og veiledere for fremtidens barn. La oss bare ikke låse oss
fast i forskrifter om å benytte metoder som binder vårt blikk og vår ettertanke. De kan i neste
runde lede barna til å møte den samme hindring.

Noen ord om utdanning og praksis
Som vi så over, er det med høye mål samfunnet vårt ønsker at pedagogene skal tre inn i sine
yrker. Steinerbarnehagene i Norge er underlagt både barnehageloven, FNs barnekonvensjon
og den offentlige rammeplanen. I tillegg har vi våre egne idealer om å legge grunnlaget for
utviklingen av det frie, ansvarlige menneske. Tilsvarende er steinerskolene bundet av norske
og internasjonale lover og forskrifter, og har sine pedagogiske idealer å følge fra samme
impuls som våre barnehager.
Et håp for denne oppgaven var at den skulle sette ytterligere fokus på det ansvar
voksne har for de spor vi setter hos barna. Hvordan etterligning og forbilde, tilpasning og
samspill taes opp i utdannelsen, blir da vesentlige ting å belyse. Kanskje er faget pedagogikk i
større grad enn noe annet fag, et dannelsesfag, der hvert utviklingssteg hos studenten får en
betydning som føres videre inn i fremtiden. Vi lærte mye om barn på lærerskolen på 70- og
80-tallet. Som førskolelærerstudenter i praksis, bar vi på mye kunnskap både i bøkene våre
som lå i sekken og i hodet. Likevel kunne vi kjenne oss hjelpeløse når vi var i praksis og sto
med atten barn i garderoben. Hadde kunnskapen noe med dette å gjøre? Kunnskap er ikke
redskap. Redskap må en selv bli når en skal arbeide med sine medmennesker, slik vi gjør som
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pedagoger. Kunnskapen må med andre ord bli en del av oss selv, et praktisk og sjelelig
integrert verktøy.
Erkjennelsen av alvoret og ansvaret i det arbeidet en tar på seg for å påvirke fremtiden
gjennom barna, skulle gjøre en både ydmyk og stolt. Både i skolen, og særlig i barnehagene
har imidlertid uklarheten om hva en egentlig har ansvaret for, vært med å gjøre det vanskelig
for pedagogen å se sin egen betydning. (se Bae, 1996,s.100). En av de sidene som
høyskolelærerne må arbeide med hos sine studenter, er de fremtidige pedagogenes
yrkesstolthet og selvbilde. Tryggheten og trivselen til de voksne er en klar faktor i den
medlæringen som barna får av sine omsorgspersoner, forbilder og læremestere.
Heller ikke i skolen består det yrket studentene utdanner seg til, lenger ensidig av
undervisning. Bjørkvold (2004) foreslår en ny benevnelse for utdanningsbegrepet, nemlig
”educare”. Barnas opphold i barnehagene, skolene og fritidshjemmene, dekker en så stor del
av deres hverdag, at det å øve studentenes blikk for barnas primærbehov, må inngå som en
vesentlig side av utdanningen. At mulighetene, særlig i de norske skolene, til å dekke
vesentlige sider av barnas primærbehov er dårlig tilrettelagt, er en annen sak som ikke skal
berøres her. Hvilke mennesker, stemninger og inntrykk barna ubevisst velger å etterligne og
tilpasse seg, og hvor åpne de er for læring, beror i høy grad på deres velbefinnende, på det
foranderlige ønske som de bærer i seg til en hver tid. Å se dette er en del av pedagogens
ansvar.
Høyskolelærernes kontakt med praksisstedet er en grunnleggende faktor for studentens
trygghet i forhold til egen skikkethet for det yrkesvalg hun eller han har tatt. Samtidig har
denne kontakten stor betydning både for høyskolelærer og øvingslærer. Alle parter skal ideelt
sett være i utvikling. Ikke minst om vi ser på det perspektivet som sier at stagnasjon fører til
regresjon. Det som ikke er i utvikling, lever ikke. Slik sett er det nødvendig at øvingslærer
ikke bare kjenner studentens oppgave i praksisperioden, men også at de vet hva som er
gjennomgått tidligere og kan føre en dialog som følger opp det det arbeides med på skolen.
Ressursmessig er mulighetene til dette ofte knappe, både på mennesker, tid og penger, men
utviklingen av gode rutiner der alle parter får mulighet til å følge hverandre, må likevel
vektlegges.
Det å være i stand til å reflektere over det en selv bevirker i sine omgivelser, være i
stand til å gi og ta i mot veiledning, kommer ikke av seg selv, heller ikke for voksne. Å stille
spørsmål og motta svar, føre en dialog med fokus på utvikling av eget og andres arbeid, er
utfordringer som krever noe av oss. Det er nødvendig med et levende og aktivt samspill der
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det råder en kultur for å kunne ta opp og reflektere over dagligdagse hendelser. For en slik
kultur må grunnen beredes både fra høyskolen, den enkelte øvingslærer og praksisstedets side.
Det vi som pedagoger i barnehage og skole setter ut i verden, får en reell virkning i
livet, derfor skal utdanningen ha en praktisk vinkling. Både offentlig og steinerpedagogisk
utdanning inkluderer praksis i barnehage, skole eller fritidshjem i tillegg til selvstudium og
den undervisningen studentene får på høyskolene. Utdanningen får på den måten også en
erfaringsbasert tilknytning som setter studentene i stand til å danne indre bilder med en viss
realitet i forholdet mellom fagene og sin egen fremtid.
Studentene er oftest unge, og de erfaringene fra barnehage og skole som de kommer til
studiet med, er knyttet til deres egen barndom. Disse erfaringene er verdifulle, og de gir på en
unik måte studentene tilgang til barneperspektivet. Når dette understrekes, er det med
bakgrunn i den tanke at dersom de ikke hentes bevisst opp og gjøres til gjenstand for
refleksjon, mister de mye av sin overføringsverdi. I tillegg til studentenes erfaringer fra egen
barndom og praksis, kommer høyskolelærerens erfaring. Det er en god ting for studentene om
deres lærer kan fortelle dem fra en ikke alt for fjern praksistid ute blant barna. Det vekker tillit
og gir samhørighet og respekt når læreren har en slik mulighet og dermed vet noe av egen
erfaring om hvilke utfordringer barn kommer med i dag.

Frihetens mulighet
Her i del III har hovedvekten ligget på mål og følger for den voksnes omsorgsmessige og
pedagogiske rolle som forbilde. Vi har satt søkelyset på praksis og prøvd å se for oss hvordan
innstillingen til og utøvelsen av arbeidet speiles i barnet som tilpasser seg omverden.
I kapitlet Etterligningsnaturen rundt oss og i oss på side 10 i del I stilles det spørsmål
om hvorvidt det finnes adferd som ikke er etterligningsrelatert på en eller annen måte. All
aktivitet har en årsak, et opphav, om opphavet er nytt eller gammelt, om impulsen er indre
eller ytre. Hvor vidt opphavet gjenkjennes i handlingen, beror på den som ser. Hvor vidt
handlingen står i et meningsfullt forhold til opphavet, beror på den som handler. Kanskje må
svaret på dette spørsmålet ligne Venkes svar til Arne da han undret seg over hvilken skog
katten gikk seg vill i og fikk svaret Den som katten var i (se s. 91 i del II). En hver handling
står i en sammenheng med noe som har vært en etterligning, men som mennesker kan vi velge
hvilken form vi vil gi dem. Vi behøver ikke gå oss vill i skogen, i wilderness, men kan ta med
oss det vi har lært og tre ut på vår egen vei.
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Om vårt pedagogiske mål er å vise barna at denne muligheten finnes, at mennesket har
mulighet til å ta valg, til å finne frihet, hvilke tanker har vi da gjort oss om frihet? Hvem er
det frie menneske? Hva slags frihet snakker vi om? Hva gjør barnet ufritt og den voksne fri?
Hvilke trange passasjer av oppdragelse og skolering, forbud og påbud ser vi for oss at fører til
frihet? Den voksne kan prinsipielt sett ha et stort frihetsrom for sine handlingsalternativer,
men være bundet og ufri i sitt sinn under byrden av fordommer og programmer. Det lille
barnet er ufritt i sin hjelpeløshet, men fri i sin uskyld og sin renhet, med fantasiens og
mulighetenes åpne landskap av forestillinger foran seg.
I det ytre landskap, den varierende konteksten rundt oss, endres vår voksenrolle i takt
med landskapet, et landskap vi selv som voksne er aktive medskapere av. Konteksten i
barnehage, skole og fritidshjemsammenheng består blant annet av de planer og intensjoner vi
voksne til en hver tid har. Det er med dette som utgangspunkt vi tar vi på oss forskjellige
voksenroller og tildeler barna mer eller mindre handlingsrom, mulighet til initiativ og
frihetsopplevelse. Om vi i ettertid er i stand til å reflektere over hvordan barnas
egenopplevelse og utviklingsmulighet veksler mens vi manøvrer dem gjennom våre farvann,
kunne vi kanskje bli litt mer villige til å la dem ta hånd om styreåren selv. I et kjent farvann
der det ikke stadig dukker opp uforutsette utfordringer, utformet som nye program fra de
voksne, kan barna manøvrere med stor sikkerhet og slik utvikle sine egne alternativer i sitt
eget frihetsrom (Se for øvrig kapitlet Erkjennelsen av etterligningens rolle som bakgrunn for
arbeidet med barna på side 112 over). Når relasjonene på alle nivå i gruppen får lov til å
utvikle seg i kjente rammer, vil konfliktene som oppstår sjeldnere behøve å være begrunnet av
misforståelser, forvirring og enkle, udekkete behov. Både barn og voksne får større rom til å
gi hverandre anerkjennelse og tid. Spontan etterligning og tilpasning er naturlig både for små
og store som føler seg vel i en situasjon.
Når konflikter og negative episoder likevel oppstår, faller vi ofte for fristelsen til
definere dem og plassere skylden hos barna. Vår egen manglende oppmerksomhet like før
glasset veltet, eller vår egen utålmodighet når barnet åpner oljebukseselene vi nettopp lukket,
for å klikke dem sammen selv, eller det ikke forsto hvilken regnelekse det fikk, er ikke tema
for vår kritikk. Vi definerer, vi kritiserer og vi deler ut ros. Slik fratar vi barnet mulighet til
selv å reflektere over en hendelse på sitt eget nivå. Berit Bae (2004) tar i bruk begrepene
romslige og trange mønstre for å beskrive hvordan voksnes premisser fratar eller gir barna
denne utviklingsmuligheten. I heftet om barnas medvirkning oppfordrer hun oss til å la dem
tenke og undre seg fritt, ikke begrense og overprøve deres forståelse. Hun viser til Aud
Kristoffersen, som i samme temahefte føyer til begrepene romslig og trang planlegging. Når
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våre planer blir til rigide program, legger de ikke lenger til rette for barnas innspill, men
snevrer inn og virker passiviserende.
Gode betingelser for den frie og assosierende leken er grunnlegende for den fantasien
og forestillingen som etter hvert skal utvikle mulighet for abstrakt tenkning. Slike vilkår
legges det ikke til rette for med ubevegelige rammer. En god utvikling skjer innenfor trygge
levende rytmer med bevegelige, engasjerte rollemodeller. Forbilde og etterligning er en
uttømmelig kilde til lek og glede. Glede gir livsmot, mot til å utvikle frihet.
Livsmot er etter mitt syn en av de viktigste kvalitetene vi kan bibringe de neste
generasjonene. For at denne verdien skal kunne eie rom og vokse i et menneske, er nettopp
glede og opplevelse av egen betydning i verden grunnleggende. Opplevelse av egenverd
henger tett sammen med vår sosiale kompetanse. En stabil integritet og evne til avgrensing i
forhold til mennesker og hendelser, kan være med å danne utgangspunkt for et empatisk
handlingsmønster hos den enkelte. Da vil de tilbakemeldinger vi får fra miljøet ikke vippe oss
ut av sammenhengen, men snarere styrke oss i troen på at vi spiller en viktig rolle i verden.
Slik dannes gode sirkler der livsmot styrkes.
Hva er etterligningens rolle i utviklingen mot frihet? Dette er spørsmålet jeg stiller i
oppgavetittelen, spørsmålet jeg har prøvd å nærme meg fra flere forskjellige sider gjennom
oppgaven hittil. Skulle jeg forsøke å formulere etterligningens rolle i en setning, kunne den
lyde: Etterligningens rolle er å danne grunnlag for menneskets læring og tilpasning, være
jordsmonn for personlig vekst i medmenneskelig samspill og å gi inspirasjon til utvikling av
den frie individualitet. Men er dette mulig?
Om en skulle forestille seg en tegning av det utviklingslandskap vi vandrer i sammen
og alene, ut og inn av fellesskap, fra den ene siden av veien til den andre, kunne vi kanskje se
det for oss slik jeg har fremstilt det i tegningen under. Samspillsutviklingen i livet kunne
beskrives som her, med to motsatte utfall, forvirring eller frihet. Da blir det imidlertid viktig å
erkjenne at livet verken er lineært eller todimensjonalt. Bildet viser oss med andre ord ikke en
bit av virkeligheten, ikke en gang et bilde av en mulig virkelighet. Det er kun et skjema vi kan
kaste et blikk på og se som navngitte representasjoner for steg vi tar underveis. Både
etterligning, læring og samspill mellom mennesker foregår hele livet, men en kunne kanskje si
at tyngdepunktene for innholdet i det enkelte av begrepene i bildet under, kan plasseres slik
jeg her har satt dem inn.
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Figur 6: Fra enhet til frihet

Etterligningen er her plassert nærmest det førfødselige, som vi kan se som enhet.
Etterligningens rolle blir slik å lede mot læring, tilpasning og samspill. Hvordan
etterligningen så transformeres i to retninger mot høyre side av figuren, vil blant annet
avhenge av hva slags forbilder barnet har hatt i sin oppvekst. Formanende og moraliserende
forbilder vil prege barnets adferd, følelsesfrihet og tenkning på en helt annen måte enn frie,
ansvarlige voksenpersoner som leder barnet mer gjennom egen adferd enn gjennom egne
forestillinger.
I dagens norske samfunn legges det stor vekt på at utdanningsapparatet helt fra
barnehagenivå skal formidle tilstrekkelig kunnskap. Kunnskap sees på som en grunnleggende
verdi, ja en kapital for samfunnet og for den enkelte. Jeg vil ikke her sette noe spørsmålstegn
ved verdien av kunnskap, men jeg finner det maktpåliggende å løfte andre verdier like høyt.
Muligheten for et verdig liv begrenses ikke av intellektuell kapasitet og kunnskap, og
kunnskap garanterer ikke for et verdig liv. Kunnskap kan åpne dører og slik øke muligheten
til å nå frihetsrom, men kunnskap kan og lukke dører i ens eget sinn og slik hindre en i å tre
inn i rommene.
I en foredragsrekke holdt like før åpningen av den første steinerskolen i Dornach,
advarte Steiner mot det han mente ville bli en ensidig utvikling av intelligensen hos
menneskeheten i tiden fremover. Han mente en slik utvikling allerede var i gang, og at den
kunne føre med seg hovmod og ufølsomhet for andre mennesker. ”Av lærere [pedagoger] i
særdeleshet må det kreves at de i sin sjel blir sterkt grepet av dette for menneskeheten så
bekymringsfulle, hvilken fristelse intellektet bringer med seg!” (Steiner 1974, s. 59).
Samtidig fremla han at det også finnes en god allmenn vilje som vi har tilgang til
gjennom våre egne sjelekrefter, dersom vi vil erkjenne den og ta den i bruk istedenfor å avvise
den gjennom ekstrem intellektualitet. Vi voksne må vise tillit til at det finnes en allmenn
menneskelig impuls til å tenke, føle og ville det gode og det sanne. Det er når vi lar slike
krefter virke i oss, vi er etterligningsverdige forbilder. Det er også den eneste veien jeg kan
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forestille meg som kan vise oss noen gløtt inn i det å bli virkelig frie mennesker. Om
etterligning skal føre til frihet, må det være om vi er i stand til å lede barna, i alle fall et lite
stykke langs denne veien.
Ta i mot det med ærefrykt
Oppdra det i kjærlighet
La det gå i frihet

36

ETTERTANKER
Noen tanker er liksom banale, slik sannheter kan være. Jeg kjenner dem igjen, har tenkt dem
før, hørt dem før. Men er det slik at når en medtenker, eller tenker etter andres tanker,
etterligner og følger andres tanker i sitt eget hode, kanskje med nye ord, utvides de, blir ens
egne og avføder noe nytt? At det som måtte synes skremmende banalt og velkjent når
forfatteren leser sine egne ord, blir utvidet til noe større hos leseren når han eller hun fyller det
med sitt eget? At når vi står på skuldrene til våre forfedre, ser vi lenger enn de gjorde? At når
stien alt er oppgått, kan vi som kommer etter løfte blikket og se mer?
Noen svar har jeg funnet langs denne stien, nye spørsmål har kommet til. Verden,
mediene, teknikken og kunnskapen utvikler seg så fort at vi ikke greier å følge med i det. Vi
vet lite om fremtiden, men en god del utfordringer ligger alt nå åpent i dagen. Vi kan tydelig
se at fremtidens mennesker vil trenge livsmot, ansvarlighet og kreative evner. Det er ikke noe
nytt at en ny generasjon når lenger enn den forrige. I mange kulturperioder har det vært slik,
og kanskje bør det være et ideal for foreldregenerasjonen at neste generasjon skal nå lenger
enn en selv. Slik verden ser ut i dag, må dette i alle fall være vårt håp. De unge vil se mer enn
oss, få mer kunnskap og kunne bruke den annerledes enn oss. Vi har et ansvar for at barna
beholder og utvikler sine kreative evner gjennom barnehage og skoletid. At de har mulighet,
mot og vilje til å ta seg selv i bruk, til å stille seg villig inn i verden.
Med denne oppgaven ønsket jeg å vurdere gyldigheten i at etterligning er barnets
viktigste vei til læring. Jeg mener å ha fått bekreftet dette ved at jeg har kunnet spore
36
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etterligningselementer i svært mye av barnets adferd, slik jeg viser i del II. Jeg ønsket videre å
se hvilke innflytelse som eventuelt er parallell eller erstatter etterligningen og på hvordan
tilpasnings- og samspillsferdighetene utvikler seg hos dagens barn. Så vidt jeg har kunnet
avlese i forhold til de muligheter og begrensninger som ligger i de metodene jeg har benyttet,
trer sjelden bevisst tenkning inn imellom barnets inntrykk og utrykk. Ofte vil opphavet til
etterligningen være vanskelig å spore. Dette er ikke fordi barnet bevisst har bearbeidet sitt
inntrykk, men fordi situasjon, relasjon, velbefinnende og tidligere erfaring i tillegg til barnets
individualitet er med å prege både når og hvordan en etterligning vil finne sted, og hvorvidt
den vil gi seg utslag som ytre adferd.
Et viktig mål med oppgaven min var å fremheve ansvaret som følger av realitetene i
etterligningen, se de pedagogiske og etiske utfordringer vi står overfor og hvordan disse kan
møtes. Arbeidet har vist meg hvor variert etterlignings- og tilpasningsnaturen i mennesket
virker. Jeg har fått se at den påvirkningen vi voksne øver på barnet, gir seg individuelle og
situasjonsbetingende utslag som vi bare kan ane rekkevidden av.
Fordypningen dette arbeidet har ført meg igjennom, har gjort store deler av
menneskenaturen ikke minst i barnet tydeligere for meg. Gjennom prosessen har min respekt
for den mulighet det enkelte menneske har til å ha innflytelse på sin samtid og sin fremtid
gjennom samspillet med sine medmennesker blitt styrket. ”No man is an island” heter det et
sted. Ikke noe menneske er uten innflytelse. Alle mennesker setter spor. Dersom vi som
enkeltmennesker skal være helt frie, frie til å ta valg, frie til å bedømme, frie til å bevege oss,
skulle vi for hvert spor vi setter, for hver tanke vi bærer frem eller hver følelse vi lar sive eller
strømme gjennom oss, la en grunnleggende kjærlighet og ansvarlighet leve i oss.
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i
Epilog
Tilbake hos Salic
Onsdag 22.11.2006
Det er regn
Mørk november
Vi har snakket om skrivestil
Om det tredje element
Det som oppstår mellom skribent og leser.
Om å skrive t i l noen
Om å finne sin egen stemme
Jeg har mer enn en stemme Er det mulig?
Stamme – stemme Lyden av vann. Ingen blader.
Våt mose, grått og brunt – hvitt og svart
Nesten usynlige farger, rødt, gult, oransje, blått, turkis
Jeg nøler litt, hilser
Plukker enda litt lav av stammen
Ser på den dype, lange sprekken i treet
Legger håndflaten mot stammen. Har du ventet på meg?
Vil du møte blikket mitt i dag?
Ja!
Vanskelig å se annet enn
Blikk og sprekker
Blikk og sprekker
Stemmer?
Den våte regnhetten må av
Så øret kan legges inn mot den våte, kalde stammen
Det drypper i skogen
Bil på veien
Bekkesus
Stillhet
Ventetid
Så.. en tone
Og en til
Ny stillhet
Tonene, som fra en streng Som fra en xylofon
Korte toner med pause mellom hver
Lyden av vann! Drikker du?
Mange toner gir du meg i dag
En sen sangfugl - og enda en legger noe til
Så kommer den lange tonen din Kun en i dag Den pulserer ikke
er der bare en stund
så er den
borte
Du
Har flere stemmer
Takk!
Vi sees i pinsen!

