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Mennesket blir til i samspill med sin omgivelser

▪ Menneskelige ressurser er som naturressurser, de er ofte dypt begravet. Vi må 

lete etter dem, de ligger ikke bare på overflaten. Vi må skape de betingelsene de 

trenger for at de skal kunne tre fram.

(Ken Robinson, https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution/transcript (4:00-4:20)



Ken Robinson: Death Valley i USA er et av de varmeste stedene på jorda. Bakken er tørr og helt uten liv i årevis. 

(https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley/transcript

(16:20–17:30)



Etter regnvær kan imidlertid det som har framstått som helt dødt framvise en fantastisk blomsterprakt.



Så var ikke Death Valley død likevel. Den rommer potensialer i form av blomsterfrø som bare venter på de rette miljøbetin-

gelser for at de skal kunne slå ut i full blomst. Slik er også menneskelivet, enten vi snakker om barns læring og situasjon i 

skolen eller voksne mennesker i møte med arbeidslivet. De trenger de rette miljøbetingelsene for at de skal kunne blomstre og

utfolde sine iboende potensialer.



Anerkjennelsesteori 

▪ Axel Honneth (1949 - )

- Tysk sosialfilosof og leder for den tyske 

Frankfurterskolens kritiske teori. 

▪ Anerkjennelsesteoriens kunnskapsbase

- Filosofen G. W. F. Hegel (1770-1831)  

- George H. Meads (1863-1931) sosialpsykologi

- Nyere psykoanalytisk, utviklingspsykologisk og sosiologisk forskning og teori.



Begrepet ANERKJENNELSE i dagligtale og pedagogikk

▪ I dagligtale forstås anerkjennelse som et relasjonelt fenomen, ofte som

synonymt med ros.

▪ Anerkjennelse handler om mer enn relasjoner mellom mennesker – det 

utfordrer også systemiske forhold i kultur og samfunn.



Kjernen i Honneths anerkjennelsesteori

▪ Anerkjennelsesteorien (Honneth 2008) er en allmenn teori om betingelsene for at 

individet skal kunne utvikle seg til et sunt og helt individ som kan realisere sitt 

iboende potensial. 

▪ Det er altså menneskets normative erfaringer med omgivelsene gjennom hele livet 

som avgjør hvem man blir som menneske.

▪ Anerkjennelsesteorien er mao. en teori om betingelsene for «det gode liv». 

▪ Teorien baserer seg på gjensidighet: Slik individet er avhengig av å bli anerkjent 

må det også anerkjenne andre. Det gjør anerkjennelse til en betingelse for «det 

gode samfunn». 

▪ Et samfunn uten anerkjennelse vil gå i moralsk oppløsning.  



Teoriens kjerne: Mennesket er avhengige av anerkjennelse i tre livssfærer

Den 
offentlige 

sfære

Den 
sosiale 
sfære

Den 
private 
sfære



Erfaring av anerkjennelse i alle 3 livssfærer: 
- En forutsetning for utvikling av et trygt selvverd (identitet) og god psykisk helse

Etablerer et grunnsjikt av 
emosjonell trygghet som 
ruster individet til å gå ut 
i verden (Honneth 2008)

Hjørnesteinen i en 
sunn personlighet 

(Erikson 1980)

En opplevelse av seg selv 
som et likeverdig individ, 

som verdig andres aktelse og 
som en moralsk kapabel 
borger med rettigheter.

En indre visshet om at jeg 
har ferdigheter og kan 
bidra med prestasjoner 
som anerkjennes som 

verdifulle av omgivelsene.



Motsatsen til anerkjennelse er KRENKELSER

OVERGREP
- Fysisk, psykisk og relasjonell vold 

(å bli mobbet, trakassert, nedvurdert, 
diskriminert etc.)

TILBAKEHOLDT ANERKJENNELSE 

- Å bli avvist, neglisjert, oversett, 

ikke regnet med etc. (mer subtilt)

KRENKELSER

INDIVIDET DEHUMANISERES:

- Tap av egenverdi (svekket selvfølelse, selvrespekt, selvtillit)

- Svekker opplevelsen av å høre til.

Krenkelser bidrar til fysisk og psykisk uhelse

KRENKELSER mobiliserer de 

som krenkes (og de som 

sympatiserer) til å gå inn i 

sosiale og politiske konflikter 

– i en moralsk motivert 

kamp om anerkjennelse

for å oppnå det en har rett 

på: å bli anerkjent.

Utfordringen er å identifisere 

krenkelser i institusjoners 

praksiser og så ta et oppgjør 

med disse praksiser.



Anerkjennelse er grunnlaget for menneskelig AKTØRSKAP

▪ De erfaringer individet gjør gjennom livet former dets selvopplevelse (selvverd/identitet).

▪ Selvverdet (identiteten) blir dermed individets fundamentale referanseramme i livet, 

dvs. individets “mentale kart” om seg selv og sitt forhold til verden (= høy eller lav

opplevelse av “MATTERING” (Prilleltensky 2019)

▪ Anerkjennelse fremmer individets evne til å tre fram som en selvbestemt aktør i verden, 

mens krenkelser svekker muligheten for sunt aktørskap.

▪ Evnen til å være en aktør i eget liv er kjernen i det å være menneske: 

The capacity to exercise control over the nature and quality of one’s life is the essence 

of humanness (Bandura 2001, s. 2).



Dette er et positivt syn på mennesket

Anerkjennelse frigjør individets iboende trang til å bruke sine ressurser 

– til å utforske, skape og lære – til å være en aktør og bidragsyter i eget liv, i de 

fellesskap man deltar i og i samfunnet. 



Anerkjennelse som etisk fordring i skole og arbeidsliv

▪ Denne forståelsen av anerkjennelse legger grunnlag for en profesjonsrettet etikk:

Vi holder noe av det andre menneskets liv i våre hender, og hva vi gjør og ikke gjør i 

møte med den andre vil kunne påvirke dette menneskets liv for all framtid.

(etter Løgstrup 2000:36).



▪ Kjærlighet er relevant i læreres profesjonsutøvelse

▪ En andreorientert kjærlighet: Fokus er rettet mot barnets beste – ikke lærerens egne 

følelser for barnet. 

Anerkjennelsesformen kjærlighet



▪ Kjærlighet er grunnlaget for all intersubjektivitet som er lærerens evne til å ta barnets 

subjektive perspektiv, ved å møte det enkelte barn som et likeverdig subjekt.

▪ Intersubjektivitet er en forutsetning for menneskelighet (Stern 2007).

▪ Læreren må anstrenge seg for å se læringen gjennom barnets øyne (Hattie 2009).

▪ Evnen til intersubjektivitet er lærerens mest sentrale relasjonelle kompetanse.

Kjærlighet og intersubjektivitet



Anerkjennelsesformen kjærlighet

▪ Kjærlighet i lærerprofesjonen: Å se og bekrefte det enkelte barn og møte det 

med omsorg, varme, empati og emosjonell støtte,

✓dvs. med en aksepterende, empatisk innlevende og bekreftende holdning.

▪ Elever som over tid erfarer dette, vil få tillit til læreren (tilknytningsrelasjon).

▪ Dette legger grunnlag for «epistemisk tillit» - dvs. en lojalitet til læreren og tillit 

til den kunnskap læreren formidler. 

(Fonagy & Allison 2014, s. 374)



Autoritativ ledelse - «Warm Demander»

Autoritativ

Forsømmende

Autoritær

Ettergivende

Varme/Omsorg

Kontroll/Forventninger

Tenkningen bygger på Diana Baumrinds forskning på foreldrerollen. Resultatet av en autoritativ foreldrerolle gir «… the children who were the most self-
reliant, self-controlled, explorative, and content» (Baumrind 1971:1). De andre posisjonene har negative virkninger på barns utvikling. Funnene er gyldige 
også for elevers læring og utvikling. Den autoritative lærer («Warm Demander») er den optimale lederrolle (se Jordet 2020, s. 185, 217, 304, 328).

«Warm Demander» 

– den optimale lederrolle





Anerkjennelsesteori

– en analytisk modell

Et forsøk på å anvende tenkningen på NAVs møte med brukerne.



Kjærlighet

(Omsorg)

Tilknytning 

Epistemisk tillit

Selvbestemmelsesteorien

Rettigheter

(Respekt)

Brukernes likeverd

Verdighet Tilhørighet Kompetanse Autonomi

Mestrings-
forventning

Mening
Eksistensiell 

psykologi

Sosiokulturell læringsteori: Deltakelse – Samspill – Dialog

Solidaritet (Tilpassede aktiviteter: Medarbeiderne etterspør og verdsetter brukerens bidrag) 

Sosial verdsetting (Solidaritet)  (NAVs tilrettelegging for brukerens arbeidsdeltakelse)

Brukermangfold

Bedre ytelser/prestasjoner – Styrket selvverd (selvfølelse, selvrespekt, selvtillit = MATTERING) – Bedre psykisk helse

(Feeling valued):  Økt motivasjon             Økt engasjement            Økt innsats og utholdenhet («Adding value)

(Etter Jordet 2020, s. 316)

Et anerkjennende NAV



Økt bevissthet som følge av målrettet arbeid på systemnivå

Kjærlighet

Omsorg/Empati/varme/

emosjonell støtte

Selvfølelse

Rettigheter

Menneskets likeverd

Selvrespekt

Sosial verdsetting

Tilhørighet/Kompetanse/ 

Autonomi/Mestring/Mening

Selvtillit

Anerkjennende 

væremåter

Anerkjennelse:
En aksepterende, 

empatisk innlevende og 
bekreftende holdning 
i møte med elevene

Anerkjennelse 

i praksis

Kan denne forståelsen av 
anerkjennelse/«mattering» 

kaste lys over NAV’s
praksis? 

MATTERING Anerkjennelse fremmer følelsen av verdi («feeling valued») Legger grunnlag for deltakelse (Adding value»)
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