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Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut med bred erfaring fra 
helsefremmende arbeid. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor 
utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to 
Care (se kapittel 2). Sælebakke var tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Hun har 
skrevet bøkene Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og Livsmestring i 
skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018). Hun er ellers presentert i kapittel 2 under rubrikken 
Norge. 
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Intervju 

med 

ANNE SÆLEBAKKE 
 

Vestre Aker, Oslo 2. mars 2019 

 

OPPMERKSOMT NÆRVÆR – 
RELASJONER OG LIVSMESTRING 

 
 

Det må altså skje en konkretisering av relasjonsarbeidet. Og da må vi 
begynne med lærerne selv, med deres relasjons-kompetanse, slik at de 
mer og mer kan tone seg inn på og anerkjenne elevene der de er – slik 
de er – for å hjelpe dem til å håndtere livet og utvikle seg mentalt, 
emosjonelt og sosialt. 

Anne Sælebakke 

 
 

Innledning 
Anne Sælebakke var en av de første jeg intervjuet om denne bokens tema. Som det 
kommer frem i kapitlet om Mind & Life Institute, samarbeidet Sælebakke og jeg da 
Call to Care-programmet ble introdusert i Norge. Hun har et nært samarbeid med 
dem som arbeider i foreningen Børns Livskundskab i Danmark. En del av temaene 
som jeg har tatt opp med Jes Bertelsen og Katinka Gøtzsche i de foregående 
intervjuene tok jeg også opp med Anne. Det fins en del sammenfallende perspektiver 
hos disse tre, så jeg har gjort et utvalg her der Annes innfallsvinkel er en litt annen, 
eller der det handler spesielt om Norge og norsk skole. Det følgende består altså av 
utdrag av et lengre intervju. 
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MENNESKETS GRUNNKOMPETANSE 

Om et paradigme-skifte 
 

Christian Egge: Anne, i din siste bok Livsmestring i skolen – et relasjonelt 
perspektiv 1 skriver du på side 102: Hva trenger dagens barn og unge for å løse de 
store utfordringene sivilisasjonen vår står overfor i framtida? Litt lenger ned svarer 
du: Å trene oppmerksomhet og utvidet empati kan være et av virkemidlene. Læreres 
nærværs- og relasjons-kompetanse er nøkkelen. Disse to setningene fanger vel hva 
boken handler om.  

 
For denne samtalen har jeg UNESCOs fire punkter om overgripende mål i utdanning 
fra 1996 i bakhodet. Vi finner dem i rapporten Learning: The Treasure Within,2 og 

ifølge tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Ole Briseid,3 har disse 
punktene igjen blitt aktuelle:  

 
1) lære å vite, med spesielt fokus på dybdelæring og det å lære å lære;               

2) lære å gjøre, med utvikling av mestringskompetanse;                                       
3) lære å være, der utvikling av personlighet og integritet fremmes, og                   

4) lære å leve sammen, gjennom opplæring i sosiale og emosjonelle 
ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.4 

Den norske Ludvigsen-rapporten er stort sett i samsvar med UNESCOs punkter. At 
man setter «lære å være» som tredje punkt, er kanskje spesielt interessant i forhold 

til ditt arbeid. Har det med det å gjøre at vi er human beings, ikke human doings? 
Men kunsten å være er vel ikke spesielt utmerkende for vår sivilisasjon i dag… 

Jeg vil spørre deg om tre ting i denne intervju-samtalen: Hva gjør du, hvorfor gjør du 
det, og hvordan arbeider du? Først: Hva er det du holder på med? 

 
1 Se Anne Sælebakkes hjemmeside: https://www.anneselebakke.no/ 
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590 
3 Se Ole Briseid (red.) (2018): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag AS, s. 21 
4 Se Arild Bjørndals artikkel Styrk lærerne på nye måter i Dagsavisen 26. juni 2015 
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/styrk-l%C3%A6rerne-p%C3%A5-nye-m%C3%A5ter-
1.458799 
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Anne Sælebakke: Jeg tar utgangspunkt i det jeg kaller «grunnkompetanse» – som 
alle mennesker har. Det handler om noen grunnleggende, iboende evner og 

muligheter som vi mennesker har i oss helt fra fødselen. Vi har for eksempel med oss 
et potensiale for å være i kontakt både med oss selv og med andre. Når vi bevisst 

betrakter et nyfødt barn, så ser vi hvordan det tar kontakt, hvordan det reagerer på 
kontakt, hvordan det søker bekreftelse og speiling. Vi ser også hvordan det er i 

kontakt med egne behov og følelser, hva det trenger; barnet viser det spontant hele 
tiden.  

 
Denne medfødte kompetansen har veldig mye å si for hvordan vi utvikler oss og 

hvordan vi fungerer med hverandre. Den kan styrkes og utvikles hele livet, og har 

veldig mye å si for læring og utvikling på mange plan, for eksempel hvordan vi har 
det med oss selv og hverandre, og med å finne vår plass i, og bidra til, fellesskapet. I 

mine bøker prøver jeg å vise hvordan vi kan trene og videreutvikle denne 
grunnkompetansen både i skolen og i barnehagen. 

 
CE: Du snakker i boken om et paradigmeskift i forståelsen av barn; vil du si noe om 
dette her? 
 

AS: Ja, synet på barnet endret seg opp gjennom 70-, 80- og 90-tallet. Paradigmet 
før denne tid gikk ut på at barnet var et tomt skall, og at det liksom skulle «fylles på» 

for å bli menneske. Da jeg selv fikk barn på 70-tallet, var det begynt å komme ut noe 
litteratur med kunnskap om at barnet trengte å få være med og bli stimulert, ikke 

bare ligge der og liksom vente på å bli stor, slik man tenkte på 50-tallet, da jeg 
vokste opp. Så man begynte å skjønne betydningen av å ta barnets kontaktbehov og 

impulser på alvor. På slutten av 90-tallet var det en norsk psykolog, Anne-Lise Løvlie 
Schibbye, som virkelig forstod dette skiftet: at barnet allerede er et individ og sosialt 

kompetent fra fødselen av. Hun hadde tatt videreutdanning i psykologi i USA, og 

brakte denne nye kunnskapen om relasjonenes betydning med seg hjem. Hun ble 
toneangivende i Skandinavia på dette feltet. Mine danske kolleger Helle Jensen og 
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Jesper Juul i Foreningen Børns Livskundskab5 ble tidlig inspirert av henne. Da de i 

2002 skrev om betydningen av pedagogens relasjonskompetanse, var det blant 
annet på grunnlag av Schibbye sitt arbeid og bøker, for eksempel Relasjoner. Et 
dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi.6  

I og med dette paradigmet kommer de voksnes rolle i møte med barnet i et nytt lys. 

Før kunne man liksom tillate seg å overlate barnet til seg selv; det skulle ses, men 
ikke høres, man skulle sette grenser og så videre. Nå ble det stilt nye krav til den 

voksnes bevissthet om hvilket ansvar man har i møtet med barnet for at det skal få 
utvikle og styrke de medfødte potensialene. 
 
CE: Jeg kan se det du snakker om i samværet med mine egne barnebarn. De er åtte 
måneder gamle, tvillinger. De er enormt nysgjerrige, svært nærværende og 
livsglade. Det skifter naturligvis mellom gråt og latter. Men vi kommuniserer hele 
tiden – førspråklig. Eller, vi snakker på hver vår måte… Det er en åpenbar gjensidig 
oppmerksomhet. Som farfar opplever jeg meg nesten som mer bevisst disse tingene 
enn jeg var i forhold til mine egne barn da de var små. Mener du virkelig at de 
voksne ikke var oppmerksom på disse sakene tidligere, altså på 50- og 60-tallet og 
tidligere? 

 
AS: Det var mer tilfeldig om du som barn fikk denne (relasjonelle) 

oppmerksomheten fra voksne tidligere. Fortsatt kan det være delvis tilfeldig, både 
fordi betydningen ikke er godt nok kjent allment, og fordi evnen er ulikt utviklet hos 

oss. Den norske relasjonspedagogen Jan Spurkeland7 er opptatt av den 

profesjonelles relasjonskompetanse, og anslår at ca. 20% av oss voksne har denne 
kompetansen godt utviklet, helt naturlig. Vi har kanskje vært heldige og blitt utsatt 

for en god påvirkning da vi var barn. Vi ble sett, og dermed kan vi nå selv tone oss 
inn i forhold til for eksempel våre elever. Vi evner å være til stede, anerkjenne og 

hjelpe barn med å vokse og utvikle seg, også når vi selv blir utfordret i situasjonen. 

 
5 Se: http://www.bornslivskundskab.dk/ 
6 Schibbye, A-L. (2009): Relasjoner. Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk 
psykoterapi, Universitetsforlaget 
7 Se f.eks. artikkel av Spurkeland, J. (2015): 
https://www.forebygging.no/globalassets/spurkelandartikkel-nr.-2.pdf 
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Ca. 20% av oss har dårlig utviklet relasjonskompetanse, og antagelig også redusert 

potensiale for å utvikle den. De resterende 60%, derimot, har potensiale i seg til å 
kunne styrke og utvikle sin relasjonskompetanse – hvis de får hjelp til det. I 

pedagogisk litteratur er betydningen av fagpersonens relasjonskompetanse nå 
velkjent. Men å gi slik trening og utvikling plass og verdi er fortsatt i sin spede 

begynnelse, enten det er i grunnutdanningen av lærere eller videre i 
profesjonsutviklingen. Jeg håper å bidra til at dette kommer mer på dagsorden.  

 
LÆRERES EGEN TRENING AV RELASJONSKOMPETANSE 

 
CE: Det virker som om det har blitt mer krevende å være lærer nå enn noensinne. 
Det du tilbyr krever også tid og innsats fra pedagogenes side, fra deres allerede 
pressede skjema. Kan du forklare nærmere hva det er du gjør med dine 
kursdeltagere, og som kan rettferdiggjøre en slik ekstra innsats? 

 
AS: Relasjonskompetanse er nå veldig godt definert; jeg tror det er en følge av det 

paradigmeskiftet som jeg har snakket om. Pedagogikkforsker og professor Thomas 
Nordahl8, og flere med ham, snakker om at klasseledelse består av tre likeverdige 

kompetanser, der relasjonskompetanse er en av dem. De andre to er fagkompetanse 
og ramme- og regelledelseskompetanse:  
 

 
Figur 1. Fritt etter Tomas Nordahls modell (Anne Sælebakke 2018) 

 

 
8 Nordahl, T. (2012): Dette vet vi om klasseledelse, Gyldendal Akademisk, Oslo 
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Klasseledelse er med andre ord en integrert kompetanse, da alle tre delene er like 

vesentlige. Å synkronisere disse kompetansene er nøkkelen til å skape et trygt 
lærings- og utviklingsmiljø for elevene, og til å oppleve at du lykkes som lærer.  

 
Problemet er som nevnt at det er tilfeldig om trening og utvikling av relasjons-

kompetanse er på dagsorden i profesjonsutviklingen. Det har nok også manglet gode 
metoder for å gjøre dette. Nå har vi etter hvert mye erfaring, og også forsknings-

prosjekter, å støtte oss til slik at metoder kan vokse frem. Godt inspirert av mine 
danske kolleger fra foreningen Børns livskundskab,9 med Helle Jensen i spissen, er 

det min intensjon og mitt mål å bidra til å løfte frem hvordan dette kan gjøres i 
praksis her i landet.  

 

Relasjonskompetansen, som ingen er uenige om at er viktig i læreryrket, kan trenes 
og utvikles gjennom hele livet. Oppmerksomt nærvær er en sentral del av treningen. 

Skal dette lykkes, må det selvsagt også prioriteres av skoleledelsen og settes i 
system som en del av profesjonsutviklingen ved en skole eller i en kommune.  

 
FEMKANTEN –  
OG PAUSENS BETYDNING 
 

AS: Jeg vil gjerne presisere hva jeg mener med grunnkompetansen som vi begynte 
samtalen vår med. Femkanten er en pedagogisk modell av menneskets 

grunnkompetanse utformet av Jes Bertelsen i 2007:  
 

 
9 www.bornslivskundskab.dk   
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Figur 2. Femkanten. Jes Bertelsen 2007 

 

 
Bertelsen viser til fem sider ved grunnkompetansen, også kalt innganger eller 

åpninger til oss selv – som igjen gir grunnlag for autentisk kontakt med andre. 
Pilene i femkanten går både innover til oss selv og utover til andre. Den er et bilde 

på det potensiale hver og en av oss har i oss, og som oppmerksomt nærvær kan 
styrke vår tilgang til. Uavhengig av hvem vi er, har vi alle en kropp vi kan kjenne, 

en pust vi kan følge, et hjerte med en evne til naturlig å kunne føle kjærlighet for 

andre mennesker. Vi er hele tiden kreativt i gang med et eller annet, både i oss selv 
og måten vi forholder oss til omgivelsene våre på. Sist, men ikke minst, har vi som 

mennesker en bevissthet, en evne til å være våkne og oppmerksomme.  
Å trene oppmerksomt nærvær er å øve seg i å være bevisst i øyeblikket 

gjennom kontakt med disse inngangene og i pausen mellom inntrykkene som 
kommer og går. Det enkleste er kanskje oppmerksomhet på kroppen. Den er der 

alltid. Vi kan rette oppmerksomheten på kroppens stilling, hvordan den kjennes 
akkurat nå; er det noe jeg vil justere? Vi kan lytte til kroppen, og vi kan bevege den. 

– Bevissthet om pusten er å merke at jeg puster, kjenne hvor pusten lager 
bevegelser i kroppen akkurat nå. – Bevissthet om hjertet kan trenes ved å lytte til 

det og dvele ved det som er viktig i livet, f.eks. takknemlighet, kjærlighet, 
vennlighet, empati og medfølelse. Når jeg lytter til og er oppmerksom på det som 

betyr noe for meg, står hjertet i denne sammenhengen for evnen til å bli 
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oppmerksom på og styrke disse kvalitetene. Det handler ikke om det fysiske 

organet, men om hjertet som metafor for medmenneskelige følelser. Likevel kan 
man oppleve følelser og strømninger rent fysisk nettopp i hjerteområdet. Det 

hender lett når man tenker på noen man er glad i. – Kreativiteten er her et 
samlebegrep for alle impulser som hele tiden kommer og går – fra sinnet, fra 

kroppen og fra sansene. Det kan være gode eller ubehagelige følelser i kroppen, 
spontane tanker, minner, ideer som dukker opp i sinnet, sanseinntrykk fra 

omgivelsene. Kort sagt alt som kommer og går av impulser i meg og fra 
omgivelsene.  

 
Når vi retter oppmerksomheten på alt dette, blir spørsmålet hvordan vi forholder oss 

til det. Kan vi romme det, akseptere det, la det være uten å bedømme, forkaste eller 

berømme oss selv? Ved hjelp av bevisstheten kan jeg bli klar over for eksempel 
tankene uten å behøve å tenke dem [forfølge dem videre], kanskje oppdage 

mellomrommet mellom dem. Diktet The Guesthouse av Jalaluddin Rumi beskriver på 
en billedlig måte muligheten for å forholde seg, på en for mange kanskje ny måte, til 

livets strøm av indre og ytre hendelser, altså bevissthetsdimensjonen i femkanten.  

 
 

The Guesthouse 
 
This being human is a guest house. 

Every morning a new arrival. 
A joy, a depression, a meanness, 

some momentary awareness comes 
as an unexpected visitor. 

Welcome and entertain them all! 
Even if they are a crowd of sorrows, 

who violently sweep your house 
empty of its furniture, 

still, treat each guest honorably. 
He may be clearing you out 
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for some new delight. 

The dark thought, the shame, the malice. 
meet them at the door laughing and invite them in. 

Be grateful for whatever comes. 
because each has been sent 

as a guide from beyond.10 
 

Et viktig element i denne treningen er pausen. På den ene siden er selve øvelsen i 
seg selv en slags pause, et frirom i en hektisk hverdag. Mellom aktivitetene på skolen 

er det små pauser i form av overganger og mellomrom, for eksempel til og fra jobb, 
på vei til klasserommet, på kopirommet, etter et friminutt og før timen begynner. 

Slike overganger er fine til å øve seg i å være til stede, lande og regulere seg, også 

sammen med elevene. På den andre siden kan man oppdage pauser inne i selve 
øvelsene; i hvert åndedrag har vi pauser mellom innånding og utånding – og mellom 

utånding og innånding. Pauser mellom tankene kan være korte, eller lengre. Slike 
øyeblikk av stillhet kan være velgjørende. I en del meditative tradisjoner sier man at 

det er først her, i disse mellomrommene, man er i meditasjon.  
 

Uansett øver vi fokusering av oppmerksomheten i en eller flere av inngangene eller 
åpningene. Vi anbefaler å begynne med en av dem, for eksempel kropp eller pust, 

for så etter hvert å utvide øvelsen med å ha oppmerksomheten mot flere samtidig. 
Man skal begynne med det som er mest naturlig for en. Jo sterkere oppmerksomhet, 

og jo flere innganger man arbeider med samtidig, desto sterkere blir kontakten med 
en selv. Og jo sterkere denne kontakten er, desto større muligheter har vi til å kunne 

komme i en dyp kontakt med andre. 
 

Det siste er viktig. Det rettes iblant kritikk mot denne treningen; om man ikke 
kjenner tilstrekkelig til den, kan man tro at den er veldig egosentrert, navle-

 

10 Fra Rumi (2004): Selected Poems, tolket av Coleman Barks with John Moyne, A. J. Arberry, Reynold 
Nicholson, Penguin Books 

 



 11 

beskuende. Til det er å si at hele treningen går ut på å styrke relasjonen både til seg 

selv og til de(n) andre, og at disse to retningene ikke kan skilles fra hverandre. Ja, 
jeg vil si at uten en dyp og god kontakt med seg selv, så kan man ikke etablere dype 

relasjoner til andre. Vi må på et vis «gå inn» for å kunne «gå ut» – og det fins en 
rytme i dette som vi vanligvis ikke legger merke til. I femkanten ser man dette 

markert med pilene som går innover og pilene som går utover. Her jobber man 
bevisst med dette. Å være i kontakt med grunnkompetansen vår hjelper oss til å bli 

kjent med og håndtere oss selv, og til å se og forholde oss til andre: å kunne ta 
deres perspektiv. Videre gir det et godt grunnlag for å utvikle relasjonelle ferdigheter 

og kunne ta ansvarlige beslutninger. For lærere og andre profesjonelle er det en del 
av det å utvikle relasjonskompetanse. 

 

TRE OMSORGS-MODI 
Call2Care 
 
Et lignende prinsipp ser vi i alle yrker der man jobber med mennesker, i helse- og 

omsorgsyrkene, i barnehage og skole og så videre: Om man skal gi veldig mye 
omsorg og oppmerksomhet til andre, behøver man også å motta det selv. Da jeg 

jobbet i to år ved en barneskole i Kongsberg med pilotprogrammet Call to Care 
(C2C), som er Mind & Life Institute sitt pedagogisk-kontemplative treningsprogram, 

og som du var engasjert i, Christian, da var hovedtemaet nettopp dette: Å motta 
omsorg, øve egenomsorg og å gi omsorg.11 Om man ikke skal bli utbrent, må man 

aktivt finne en balanse mellom disse tre elementene, og utbrent er det mange som 
blir! Det ser ut til at det arbeidet jeg har antydet nå – både det jeg beskrev som 

trening med 5-kanten og prinsippene for C2C – kan være en motvekt mot, eller 
forebygge, stress og utbrenthet. Man utvikler en evne til å håndtere hverdagens 

utfordringer klokere ved å gi større rom for situasjonsforståelse gjennom å skape 
bevisste pauser på ulike måter, altså gjennom det vi kan kalle kontemplative pauser.  
 
  

 
11 https://www.mindandlife.org/legacy-programs/care/ 
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DET KONTEMPLATIVE ELEMENTET 

Om øvelsene – individuelle forskjeller 
 

CE: Når du arbeider med lærere og lærerstudenter eller folk i etterutdanning i det 
kontemplative feltet, og skal hjelpe dem å trene oppmerksomt nærvær og de andre 
elementene av det du kaller grunnkompetansen – da sitter dere stille, dere lukker 
evt. øynene, du guider dem osv. Vil du fortelle litt om dette? 

 
AS: Hvis vi skal komme noen vei med dette feltet i skolen, så tror jeg at vi må skille 

mellom dem som er spesielt interessert i meditasjon og det å ha en egen daglig 
praksis og dem som rett og slett er ute etter å forbedre sin livskvalitet og styrke sin 

profesjonsutvikling. Det er fremfor alt den siste kategorien vi snakker om her, og 

som vi jobber med. Det handler om det allmennmenneskelige nivået, om potensialet 
for å utvikle sin relasjonskompetanse, slik jeg har skissert det. Så det er ikke de 

lange øvelsene vi snakker om. Det kontemplative elementet i denne treningen, på et 
allment nivå, handler om helt korte øvelser. De kan i utgangspunktet vare i bare to til 

tre minutter, kanskje fem. Mange forblir på dette nivået. Når vi jobber med fagfolk, 
så er det mange som aldri kommer i gang med å sette seg ned og gjøre slike øvelser 

selv, alene. De gjør øvelsene i ren form kun når vi gjør dem sammen i gruppe. Men 
de øver gjerne punktvis selv, i hverdagen, på arbeidet – og da i overganger eller 

mellomrom mellom dagens ulike oppgaver. De har blitt oppmerksom på pausenes 
betydning, betydningen av kontakten med sin grunnkompetanse og på aksept av 

virkeligheten slik den er akkurat nå. Der har det engelske Mindfulness in Schools 
Project funnet et godt navn på sitt program, nemlig «.b», som står for stop, breathe, 
be.  
 

Av kursdeltagere kan kanskje en tredjedel, høyst halvparten klare å etablere en 
egen, daglig praksis for seg selv på 3–5 minutter. Men alle får et slags 

perspektivskifte gjennom den undervisningen vi gir dem. De skjønner, eller merker, 

at man har valgmuligheter – fler enn man vanligvis tror. Psykiateren Viktor Frankl har 
uttrykt dette godt. Han snakker om forskjellen på reaksjon og respons. Reaksjon er 

handling «på autopiloten», direkte. Det skjer noe og – pang! – du reagerer med 
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følelse eller handling. Respons, derimot, kan oppstå om vi gir, eller tillater, et 

mellomrom mellom noe som skjer og vårt svar på dette. Her fins det en 
valgmulighet. I hvilket øyeblikk som helst i løpet av dagen når det skjer noe, kan vi 

stoppe opp, trekke pusten, kjenne forankringen i kroppen og merke hjertet – før vi 
responderer. 

 
Om det så bare handler om noen mikrosekunder, eller et par åndedrag hvor du 

realiserer: Jeg har et valg, det er jeg som bestemmer hvordan jeg skal respondere – 
så er dette et tegn på at du har begynt å oppøve noen av disse kvalitetene som det 

kontemplative bærer i seg på et allment plan. Du begynner å oppdage disse 
mellomrommene, disse mulighetene for å respondere mer bevisst på ting som skjer. 

Dette trener vi på en grunnleggende måte når vi sitter stille i 3–5 minutter og øver 

oppmerksomt nærvær sammen. Vi kaller det «formell trening». Frukten av disse 
formelle øvelsene er at man kan benytte seg av det også midt i hverdagen. Dette er 

veldig nyttig for fagfolk. 
 
 
HVORFOR TRENING AV OPPMERKSOMT NÆRVÆR SPESIELT I SKOLEN? 
Om den nye læreplanen/tverrfaglige temaer 

 
CE: Vi ser at mindfulness-trening går som en bølge over verden i Vesten i dag; det 
fins alle mulige arter og avarter av det. Det kan se ut som om det fins et allment 
behov for dette i vår hektiske tid preget av stress, en overflod av ytre stimuli og krav. 
Kan du si noe mer om hvorfor treningen er spesielt viktig i skolen? 

 
AS: Den nye læreplanen skal ha tre tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, 
demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Jeg mener at trening av den 
grunnkompetansen som jeg har snakket om, og relasjonskompetansen som vi kan 

trene og styrke, er forutsetningen for at man skal kunne lykkes med disse 
overgripende temaene. Som tendens har vi blitt fremmedgjort i forhold til oss selv, til 

hverandre og til planeten. Ellers hadde vi for eksempel ikke skadet naturen i den 
grad som vi har gjort de siste 200 årene. Disse temaene i den nye læreplanen må 
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ikke bli noe som man bare prater om, noe man krysser av at man har lært litt om, 

men det må bli levd og erfart kunnskap.  
 

Det må altså skje en konkretisering av relasjonsarbeidet. Og da må vi begynne med 
lærerne selv, med deres relasjonskompetanse, slik at de mer og mer kan tone seg 

inn på og anerkjenne elevene der de er – slik de er – for å hjelpe dem til å håndtere 
livet og utvikle seg mentalt, emosjonelt og sosialt. Forståelsen av vårt alles ansvar 

for fellesskapet og miljøet må erfares og trenes, det må så å si flyttes fra hodet til 
hjertet. Om ikke lærerne arbeider med seg selv, så kan de heller ikke hjelpe elevene 

til å utvikle disse egenskapene og kvalitetene som nå skal utvikles: livsmestring og 
helsefremmende fokus, demokratisk sinnelag, ansvarlighet overfor naturen osv. Det 

låter banalt, men er høyst realt: Om du ikke kan svømme, så kan du heller ikke lære 

andre det. Derfor holder jeg på med dette arbeidet! 
 

Når vi underviser i dette, så blir mange nysgjerrige: Hva kan spesielt denne praksisen 
gjøre for meg? Andre synes det er helt greit og nok å dra på fisketur, gå i marka eller 

bare være i naturen, altså: «Jeg gjør det på min måte.» Og det er jo helt bra det 
også. Grunnprinsippene og elementene i treningen er nemlig de samme i meditasjon 

og kontemplativ praksis som de er i mer allmenn trening. Det passer ikke for alle å 
sitte på puten eller stolen og meditere. 

 
OM KURS/UTDANNING I FELTET I NORGE I DAG 

 
CE: Hva er, og har vært, sentralt i arbeidet ditt? 12 

 

AS: Kursene gir deltakerne en grundig opplæring og trening i oppmerksomt nærvær 
og relasjonskompetanse. Det teoretiske grunnlaget er tilknytningsteori, sosial og 

 
12 Jeg spurte Anne om hvilke kurs hun gjør med studenter som vil lære og trene oppmerksomt 
nærvær og relasjonskompetanse i Norge. På det tidspunktet vi hadde samtalen vår arbeidet 
hun med kurs og etterutdanning innenfor rammen av RBUP Øst og Sør. Dette er avsluttet. 
Hvordan det går videre både med hennes arbeid og om noen andre initiativer kan du lese om 
i kapittel 2 under rubrikken «Norge».  
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emosjonell læring, nevrovitenskap og kontemplative metoder. Den praktiske 

treningen består av både individuelle nærværsøvelser, dialogøvelser og perspektiv-
trening. Vi begynner forsiktig, men øker varigheten på øvelsen langsomt slik at 

deltagerne hele tiden er komfortable med situasjonen. Når de får en slik 
«mengdetrening», merker de at de kan nyttiggjøre seg erfaringene glimtvis i 

hverdagen hjemme eller på jobb, selv om de ikke begynner en egen formell 
meditasjonspraksis. 

 
Sammen med våre danske kolleger Helle Jensen og Katinka Gøtzsche i Foreningen 

Børns Livskundskab, arbeider Michael de Vibe og jeg nå for å utvikle en skandinavisk 
lærerutdanning innenfor dette feltet. Hensikten er å utdanne flere til å formidle 

fagfeltet og trene fagpersoner innenfor pedagogiske grunn- og videreutdanninger, og 

sørge for at det blir en del av profesjonsutviklingen i barnehager og skoler. Michael 
de Vibe har forsket på mindfulness-intervensjoner med medisin- og 

psykologistudenter, og underviser selv mye i oppmerksomt nærvær. I løpet av året 
2019 arbeidet vi med å utforme et undervisningsopplegg for en slik opplæring. Vi har 

nå en god del erfaringer å bygge på fra Norge, Danmark og også Sverige, og våre 
erfaringer er litt annerledes enn hvordan man arbeider for eksempel i England – med 

«.b» som du nevnte. (Om dette: se intervjuet med Katinka Gøtzsche.) 
 

 
DET KONTEMPLATIVE OG MENNESKETS UTVIKLINGSFASER 

Om introspeksjon: når og hvordan? 
 

CE: Når jeg leser boken din, så ser jeg at øvelsene du beskriver som man kan gjøre 
med barn og ungdommer, er svært like de øvelsene du gjør med voksne. Her er jeg 
faktisk litt undrende. Kanskje har jeg bare ikke nok erfaring med barn, og jeg regner 
med at du vet mye mer om dette. Likevel: Gitt at barn og ungdom utvikler seg i 
faser, i stadier, da lurer jeg på hva som er bra å gjøre – og når - –i denne 
utviklingen. For å si det enkelt: På hvilket tidspunkt i utviklingen bør man stimulere 
barna til å bli bevisst oppmerksomme på seg selv? Når er det relevant å vekke 
selvbevisstheten uavhengig av når den innfinner seg naturlig?  
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AS: Det er et godt spørsmål, og dette mener jeg behøver å utredes tydeligere. Først 
vil jeg si at vi er veldig nøye med å presisere at de som skal lære barn noe om dette, 

de må kjenne barna godt. De må ha trygge og gode relasjoner til barna slik at de 
kan porsjonere det ut i passende utstrekning. Min egen erfaring er at det er helt greit 

for barn i første klasse, altså for 6–7-åringer, i korte øyeblikk å gjøre dem 
oppmerksom på at de kan kjenne etter hvordan de har det – med pusten, «i 

hjertet». Man kan spørre: Hva kjente du i hjertet ditt nå? Sette dem på sporet ved 
for eksempel å foreslå: en farge? en tone? et minne? et dyr? en følelse? Barn helt 

ned i barnehagealder vil kunne si noe om dette.   
 

Vi skal ikke dvele ved det, eller være lenge i øvelsen. Når du selv er nærværende og 

til stede og bevisst hva du gjør, så kan du i kontakten med barna gi dem en liten 
punktuell guiding i muligheten for å kjenne etter hvordan de har det inni seg uten å 

gjøre noen skade. 
 

CE: Er det slik at barn har større behov i dag for å bli spurt om hvordan de har det? 
Jeg tenker at det er mye stress for tiden, det er mange vanskelige familiesituasjoner 
og en tydelig økning av psykiske problemer; er dette årsaken til at det behøves noe 
mer i dag enn tidligere for å bli klar over hvordan barna har det? Og for at barna selv 
skal bli klar over hvordan de har det i kroppen og «i hjertet», som du sier? Når jeg 
tenker på barn helt allment, så synes jeg jo at det er noe befriende i akkurat dette at 
de ofte ikke tenker på seg selv, men går helt opp i det de holder på med, er ett med 
leken så å si … 

 
AS: Jeg forstår hva du mener; det er en viktig problemstilling. Men i dag har vi 

kommet dithen at det blir gitt mye mer rom for spørsmålet hvordan har du det? enn 
tidligere. I dag har det blitt mye mer legitimt å vise følelser enn da du og jeg vokste 

opp. For mange har følelsene kommet mer opp til overflaten nå, uavhengig av 

mindfulness-fenomenet. Spørsmålet blir hvordan vi håndterer dette i en pedagogisk 
kontekst. Først må vi bli klar over hvordan vi forholder oss til oss selv som voksne, til 

våre egne følelser. Hvordan håndterer jeg det når jeg merker at jeg selv er fanget i 
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mine følelser? Når jeg ikke har noen å snakke med – hva gjør jeg da? Hvordan er det 

når jeg ikke har kontakt med følelsene mine, med kroppen? Når jeg er fanget i en 
tankekvern som surrer og går; hvilke muligheter har jeg?  

 
Det er mye av dette denne metodikken handler om: Hvordan kan jeg som voksen, 

som lærer, bli sensitiv for disse sakene i meg selv – og så lære andre å håndtere 
dem? Og gjennom dette bli mer var for elevenes situasjoner, og skaffe meg 

redskaper for å gjøre det rette i rett øyeblikk – her og nå. 
 

Du påpeker at øvelsene vi gjør med barn og ungdom er veldig like dem vi gjør med 
voksne. Ja, det er veldig likt. Det er de samme prinsippene. For eksempel: Du girer 
ned, senker tempoet. Dette gjør jeg både med skoleungdommer og i barnehagen. 

Jeg gjør det også med mine egne barnebarn og med meg selv. Det fungerer veldig 
bra. Jeg inviterer dem til å være stille, legge merke til øyeblikket som det er akkurat 

nå: lytte til lydene omkring seg, alle sanseinntrykk de får i dette øyeblikket, legge 
merke til hvordan pusten beveger seg i magen, hvordan de sitter på stolen og så 

videre. Vi gjør dette veldig kort, nok til å lande og summe oss litt. Så kan man 
kanskje høre litt musikk, barna kan gi hverandre litt skuldermassasje – og så slipper 

man det og går over til annen undervisning, lek eller samvær. Det handler om svært 
kort tid, korte pauser og mellomrom. 

 
Om det er større barn, kan du dvele litt lenger ved en slik stille stund. Etterpå kan 

det være viktig å stille spørsmålet hva opplevde du nå, hvordan gikk det? Og da kan 
det være at de kan komme i kontakt med visse følelser, slik at de for eksempel 

begynner å gråte. Plutselig tenker en på bestemor som nettopp har gått bort, 
kjenner savnet og er lei seg. Eller det kan være problemer eller konflikter som 

kommer opp. Men som en av psykologene som jeg samarbeider med sa: Det er mye 
bedre at det kommer opp; da blir det tydelig om det er noe vi skal ta tak i.  Kanskje 

er det noe vi ikke har visst eller merket, men nå kommer det frem. Da kan vi 

undersøke litt nærmere hvordan det står til med dette barnet. Ikke for at vi skal 
dvele lenge ved det i øvingssituasjonen, eller gi det mye plass, men såpass at man 

kan reflektere over det. Hvis du som voksen åpner for å dele egen sårbarhet, kan det 
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hende elevene også føler seg trygge og vil dele sine erfaringer. Ved å dele sårbarhet 

og lytte til hverandre blir det tydelig at vi alle er i samme båt; vi har de samme 
følelsene og behovene; vi trenger hverandre og hører sammen. Det er det samme vi 

holder på med alle sammen, voksne som barn: Vi er alle redde for ikke å høre til, for 
å bli avvist eller ekskludert.  

 
Vi har en historikk i vår del av verden om at følelser er noe vi ikke skal bry andre 

med; dette ligger der på et vis ennå. Men i og med det nye paradigmet som jeg har 
pekt på, så har vi også innsett at følelser trenger å bli følt, og bli sett og anerkjent av 

en selv og av andre. Ikke for at dette skal ta helt over og styre alt i skolehverdagen; 
det må håndteres konstruktivt, med takt og sensibilitet. Så kan vi gå videre. For å 

realisere dette behøves det at vi øver oppmerksomheten og kontakten med de andre 

elementene som kan styrke empati og medfølelse. Det handler mye om å akseptere 
virkeligheten slik den er. Og å innse at ting oppstår – og at de går over. Ingenting er 

statisk her i verden – eller behøver ikke å være det! Alt dette trenger tid, ro, pauser 
og mellomrom.  

 
CE: Når det gjelder det introspektive, så sier du at barn kan være dyktigere enn oss 
voksne til å iaktta tanker som kommer og går, som fenomen, og til å forholde seg til 
dem. Mener du at denne evnen også er noe som vi taper ettersom vi blir eldre? 

 
AS: Ja, vi snakker igjen om grunnkompetansen. Den er lett tilgjengelig når vi er 

barn, for da er vi ikke fôret med alle for-forståelser og mentale mønstre som vi 
opparbeider. Jes Bertelsen sier et sted: Vi lærer barna alt de ikke kan fra før, men vi 
glemmer å hjelpe dem til å ivareta og utvikle det de allerede kan. Den medfødte 
oppmerksomheten, konsentrasjonen, nysgjerrigheten, åpenheten osv. er helt 

naturlig. Disse kompetansene kan svekkes – eller de kan styrkes, akkurat som vi kan 
trene musklene. Derfor sier hjerneforskeren Richard Davidson i filmen Verdien av et 
varmere samfunn: Det vil komme en dag da mental trening er en like naturlig del av 

skolehverdagen som fysisk trening.13 

 
13 Filmen er fransk, fra 2016, og ikke tilgjengelig nå (i februar 2022). 
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NEGATIVE EFFEKTER AV OPPMERKSOMT NÆRVÆR-TRENING? 
 

CE: Jeg hører stadig om positive effekter av mindfulness-trening både med barn og 
voksne. Fins det ikke noe negativt eller problematisk? 

 
AS: Å gjøre korte øvelser både med lærere og elever ser ikke ut til å kunne skade, 

men mer omfattende trening kan bli uheldig om den gjøres på en ensidig måte. Ole 
Jacob Madsen her hjemme har dessuten hevdet at slik trening kan bli en 

symptomdemper, slik at den fungerer som en hjelp til å klare av, eller holde ut, 
stressgenererende sider ved samfunnet, strukturer som man heller burde angripe 

direkte, «der ute».14 Daniel Simpson mener at en slik trening kan bli et ego-prosjekt, 

og det må man være oppmerksom på. Han tar til orde for å knytte treningen til etikk 
og prososial handling. Fokus må endres fra JEG-orientering til VI-orientering. Dette 

må avspeile seg i den videre opplæringen av lærere på dette feltet.15  
 

Mindfulness i Vesten har hatt en tendens til å dreie seg veldig mye om ren 
oppmerksomhetstrening – som jo kan anvendes til både godt og ondt – og lite om 

etikk og medfølelse. Det kan virkelig bli et nytt egoprosjekt; det kan brukes rent 
instrumentelt for å øke prestasjonsevnen og skape disiplin. Det er ikke nødvendigvis 

feil å gjøre dette, men det må ses i sammenheng med etikken. Derfor har jeg delt 
øvelsene i boken min inn i JEG-øvelser, øvelser for JEG-DU-relasjonen og så øvelser 

for å styrke VI-et. Richard Davidson, som jeg nevnte, sier også meget tydelig at 
oppmerksomhetstreningen må være kombinert med trening av hjertets kvaliteter 

som empati og medfølelse og styrking av fellesskapet.  
 
  

 
14 Ole Jacob Madsen (2014): Det er innover vi må gå, Universitetsforlaget 
15 http://www.danielsimpson.info/archive/mindfulness-in-schools-constructive-critique 
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THE RESOURCE PROJECT16 

 – og Skandinavia 
 

Til slutt vil jeg nevne Tania Singers forskning på temaet empati og medfølelse, og 
trening av disse kvalitetene. Hun har arbeidet ved Max Planck-instituttet i Leibzig. 

Denne forskningen, som har fått navnet The Resource Project, gir et godt grunnlag 
for oss når vi nå skal lage en felles dansk-norsk oppbygging av trening for lærere. 

Den viser at det er viktig at man er tydelig på det man trener, fordi det man trener 
på blir det mer av! Vi trener altså uttrykkelig tre ting: 

  
1 tilstedeværelse,  

2 affektbevissthet,  

3 evnen til å ta nye perspektiv: å se oss selv utenfra og forstå andre innenfra.  
Det siste kalles mentalisering.  

 
Tania Singer har imidlertid selv vært ute i hardt vær, da hun har blitt sterkt kritisert 

for å praktisere det motsatte av det hun prediker, altså en direkte u-empatisk 
(mobbende) ledelsesstil overfor sine medarbeidere. Så det er ikke alltid at innsikt og 

kunnskap med nødvendighet fører til at man lever som man lærer … Siden 2019 har 
hun vært vitenskapelig leder for Max Planck Forskningsgruppe for nevro-

vitenskaper.17 
 
 
  MER OM ALDERSTILPASNING 

– og om en perspektivendring 
 

Som sagt arbeider vi med de samme elementene eller prinsippene med voksne som 
med barn og ungdommer. Men det er klart at det ser ulikt ut avhengig av alderstrinn. 

Når lærere utforsker denne treningen med sine elever, så gjør de det ut fra sin 
individuelle kjennskap til dem, og med utgangspunkt i egen erfaring med treningen.  

 
16 https://www.resource-project.org/en/ 
17 https://www.mpg.de/12684093/soziale-neurowissenschaften 
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Noe nytt er kanskje dette at før i tiden, om man hadde en vanskelig og bråkete elev, 
så tenkte man spontant at det er noe feil med barnet; det var «håpløst», og man 

måtte sette i gang «tiltak» med det på en eller annen måte. Vi tenker nå mer i 
retning av: Hva ligger bak? Hva er min rolle nå, hva skal jeg gjøre i denne 
relasjonen; kan jeg endre noe i meg? Kan jeg finne nye perspektiver på situasjonen, 
og på håndteringen av den?  

 
MBSR-metodikken18 var den første tilpassede mindfulness-treningen satt i system i 

Vesten. Den gir verktøy til å håndtere vanskelige følelser, smerter og ubehag, og 
egner seg godt til håndtering av stress og smerter, angst og depresjon. MBSR har 

fått veldig stor utbredelse. Den og andre avleggere har imidlertid ofte blitt assosiert 

med symptomdempning. Og det kan den fungere som om du ikke legger nok vekt på 
holdningsarbeidet, som empati og medfølelse. Den har også ofte blitt assosiert med 

rent instrumentelle resultater: senket blodtrykk eller stresshormoner, økt 
prestasjonsevne både fysisk og mentalt osv.  

 
Arbeidet med femkanten har et større helhetsperspektiv. Vårt hovedfokus er ikke på 

å øke prestasjoner eller oppnå terapeutiske effekter, men nettopp dette å ivareta og 
utvikle det de (barna) allerede kan, som Jes Bertelsen uttrykte det. Det gir et godt 

grunnlag for læring. Jeg skriver en del om dette i boken min – hvor viktig det er at 
barn og ungdom får vite av oss voksne at de er gode nok som de er – uavhengig av 

prestasjoner. Dette har med «væren» å gjøre, det å «lære å være» som det sies i 
UNESCOs søyler, som du siterte.  

 
Hvordan skal man kunne lære seg kunsten å være – om man hele tiden må jakte på 

ytre suksess? Naturligvis, som mennesker skal vi også arbeide og gjøre innsatser for 
å lære oss saker og ting, utvikle og utdanne oss. Det handler som alltid om en 

balanse. Faren for ensidighet fins i alt vi foretar oss. Oppgaven er alltid å finne 

balansen mellom å være og å gjøre, ute og inne, jeg–du, gi og ta, fokus og åpenhet, 

 
18 Mindfulness Based Stress Reduction, se f.eks.: 
https://www.institute-for-mindfulness.org/offer/mbsr/what-is-mbsr 
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tanke og følelse, hjerte og hjerne… Men det aller viktigste er likevel dette med 

relasjoner, verdien i seg selv av dette: å være menneske og medmenneske. Om 
dette låter poetisk, så vil jeg understreke at den metodikken vi holder på med å 

utvikle er nært knyttet til eksisterende kunnskap om pedagogikk og psykologi, 
relasjonenes betydning og aktuell hjerneforskning.  

 
MÅ SKOLEN ENDRES FUNDAMENTALT? 

 
CE: Om du skulle få utvidete muligheter til å strukturere og utforme den norske 
skolen i dag og inn i fremtiden – hva skulle det bli mer av, mindre av – eller hva 
skulle bli helt annerledes? 
 

AS: Jeg tror ikke at tingene måtte se så veldig annerledes ut enn de gjør. Men det 
må legges mer vekt på det relasjonelle perspektivet. Dette må likestilles med 

fagkompetansen. Og så må det bli mindre dokumentasjon og papirarbeid. Og 
læreren må få mye mer støtte og oppbakking, frihet og tillit. Læreren, med en godt 

utviklet relasjonskompetanse, er nøkkelen til en god utvikling av hele samfunnet – 
med vekt på alle de temaene som foreslås som overordnede for skolen: helse og 
livsmestring, medborgerskap og demokrati og bærekraftig utvikling. 

* 

 


