
 

DET DER HOLDER VERDEN SAMMEN: 

EMPATI 

Hvordan forbedrer man kontakten til sig selv og andre? 
Og hvad er det der binder og holder menneskelige 
fællesskaber sammen? Det forsøger Jesper Juul, Steen 
Hildebrandt, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Helle 
Jensen og Peter Høeg at svare på i denne bog. 
 
"Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan 
man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv 
og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig 
i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, 
samhørighed, medfølelse osv.  
       Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder 
menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer 
for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og 
dybere forstår man andre mennesker og en kompleks 
verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at 
finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes 
opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag 
mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle 
selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for 
selvberoenhed og empati.  
Disse anlæg kan udvikles og opøves. 
 

Jesper Juul, familieterapeut og forfatter til bl.a. ”Dit 
kompetente barn”; og Peter Høeg, forfatter til en lang 
række romaner, bl.a. ”Frøken Smillas Fornemmelse for 
Sne” og senest ”Elefantpassernes børn”; i samarbejde med 
Michael Stubberup, cand.mag., leder af SYNerGAIA 
Rehabilitering & Innovation, Steen Hildebrandt forfatter til 
bogen ”Bæredygtig ledelse”; Helle Jensen, psykolog og 
leder af Elbjerg Kursuscenter og Jes Bertelsen, cand.phil. i 
idéhistorie, og leder af Vækstcentret. 

 
 
Bogen må gerne omtales, men ikke anmeldes før 
udgivelsesdagen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Rosinante 

 
 

Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, 
Michael Stubberup, Steen Hildebrandt, 

og Helle Jensen 
EMPATI 

Omslagsgrafiker: Camilla Jørgensen 
ISBN: 978-87- 638-2201-5 

160 sider, vejl. pris 249,95 kr.  
Udgivelsesdato: 24. februar 2012 

 
Fås også som e-bog 

 
 

Pressekontakt: Mette König, telefon dir.: 3341 1826 / e-mail: mette@rosinante-co.dk 
Heidi Mikkelsen, telefon dir.: 3341 1823 / e-mail: heidi@rosinante-co.dk 


