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Hva er en relasjon? (Hinde, 1979)

• Relasjoner - et gjensidig forhold 
mellom to parter som varer over 
en viss tid
• Relasjoner handler både om
• Det man gjør - interaksjoner/

kommunikasjon 
• Tanker og følelser knyttet til 

samhandlingen
• Tidligere erfaringer fører til 

forventninger til hverandre



Positive relasjoner i 
barnehage og skole har 
beskyttende effekt (McGrath mfl., 
2015; Rutter, 2013; Joseph & Sagy, 
2017) 
Fremmer motstandskraft og 
livsmestring  
  Hjernens regulerende 
kapasitet utvikles 
Takler stress og belastninger 
bedre
Kan kompensere for utrygge 
relasjoner hjemme (Buyse 
mfl., 2011)



 
Positive relasjoner
Varme, nærhet, empati, 
støtte
 

Møte følelser = spesielt 
viktig

Har langtidseffekt – 
smh barnehage til 8. 
trinn (Hamre & Pianta, 2004)



Små barn
• Verden består 

av de nære 
relasjonene 

”Grunnmur” for all 
senere utvikling
(www.developingchild.harvard.edu)



Hvorfor er de første leveårene så viktige?  
(Schore & Schore, 2008)

▪ Hjernen uferdig 
–Vekstspurt 0-2 år
–Særlig påvirkbar

▪ Barnets 
relasjonserfaringer - 
direkte betydning for 
hjernens grunnleggende 
arkitektur



Barn-voksen 
samspillet

Skaper 
forbindelser 
mellom 
hjernecellene og 
påvirker kvaliteten 
på disse



Gode relasjoner i hverdagen = nøkkelen til alt godt i 
barnehagen

▪ (Shonkoff, 2010)

–Positive følelser og 
grunnleggende trygghet
–Evne til å etablere nye gode 

relasjoner
▪ Andre voksne, andre barn

–Språkutvikling
–Læring
▪ ”Soft” skills nødvendig for 

”hard” cognitive skills



Selvregulering – en nyttig kompetanse som læres i nære 
relasjoner

▪ Regulering i trapperinn - følelser, atferd, 
kognitive prosesser (oppmerksomhet, 
utholdenhet, problemløsning osv)  (Calkins & 
Williford, 2009)

▪ Ytre regulering – selvregulering (Hart, 2010)

▪ Selvregulering viktig for 
– Lek og samspill med jevnaldrende
▪ Aggressive barn – ofte avvist

–Sosial kompetanse
▪ Tilpasse sosial atferd til ulike situasjoner

– Læring/mestring



Barns positive følelser 
fremmes i nære relasjoner
• Mye glede og 

lykkefølelse tidlig i livet 
viktig i seg selv (Hart, 
2010)

• Trivsel og velvære
• Demper negative 

følelser
• Ruster også til å 

mestre senere 
utfordringer (Cohn mfl., 
2009)



Glede og læring

▪ Glede fremmer også  
drivkraft for utforskning og 
mestring (Csikszentmihaly, 1996) 

–Hjernen får signalet ”alt er OK 
– bare fortsett” = mer 
utholdende og kreativ mht 
problemløsning



Er relasjonene i norske barnehager gode 
nok?  

▪ Noen funn
–Middels kvalitet (4,7 av 7) (Bjørnestad & Os, 2017; Drugli mfl., 

2016)

–Observasjoner: småbarn uten kontakt 
15-20 minutter (Bjørnestad & Os, 2017; Bratterud mfl., 2012; 
Klette mfl, 2016; Klette & Killen, 2017)



Relasjoner i skolen – stadig mer i fokus 



Pianta, Hamre og Allen (2012):
▪ Lærer-elev relasjonen 
–Trolig den enkeltkomponenten i skolen som 

betyr mest på kort og lang sikt for barn og 
unges utvikling



Positive relasjoner i skolen

▪ Fremmer både elevenes sosioemosjonelle 
utvikling og læring (Capern & Hammond, 2014; McGrath mfl., 2015; 
Sointu mfl., 2017)
–Sterkest sammenheng med sosioemosjonell utvikling
– Indirekte effekt på læring
–Sammenhenger mht atferd og faglig fungering fra barnehage til 

8. trinn 



▪ All læring har emosjonelle, 
sosiale og faglige komponenter 
– ansatte i skolen må se «hele» 
eleven (Durlak et al., 2011)

–Relasjoner og følelser – påvirker 
hva og hvordan elever lærer



Positive relasjoner

Elevene 
Jobber hardere 
Opplever 
undervisningen som mer 
interessant
Lærer bedre
Har mer positiv atferd 
Trives bedre 
(Roorda mfl 2012)
     



 
Positive relasjoner - 
sterkest positiv smh 
med læring for de 
ELDSTE elevene 
(McGrath mfl., 2015) 
    Men kvaliteten 
synker 
 



Tenåringer i 
risiko (Pianta mfl., 
2012)

God relasjon til en 
lærer kan få dem 
til å lykkes i skolen
    Tilhørighet
    Engasjement
    Motivasjon



Gode lærer-elev 
relasjoner
Beskyttende 
faktor som også 
reduserer risiko 
for mobbing 
(Elledge mfl., 2016)



▪ Elever i risiko for negative relasjoner 
(McGrath & van Bergen, 2015; Wubbels mfl., 2014)
– Eldre elever
– Gutter
– Lav SES 
– Lærevansker
– Eksternaliserte vansker
▪ Høyt konfliktnivå

– Internaliserte vansker
▪ Lite varme og nærhet

▪ Til flere kjennetegn – til høyere risiko for negativ relasjon

▪ NB! De samme elevene har størst 
utbytte av positive relasjoner



▪ Konsekvensen av negative 
relasjoner (McGrath mfl., 2015)
–Økt negativ atferd
–Avvisning fra jevnaldrende (+ 

mobbing)
–Negativ holdning til skole
– Fravær
–Redusert læring

▪ Endret relasjon – endret utvikling!



Er relasjonene i skolen gode nok?
▪ Ca 80 % positive relasjoner 
▪ Ca 20 % av elevene: læreren liker meg ikke 

(Wendelborg, 2011) 

▪ Egen studie, upublisert, lærers rapport på nærhet



Relasjoner kan forbedres! (Brown mfl., 2010; Driscoll & Pianta, 2010;  
Hamre mfl., 2010; Pianta & Sabol, 2012; Spilt mfl., 2012)

▪ Endring hos den voksne – 
hva virker:
–Fokus på seg selv
–Økt forståelse av 

relasjonens betydning
–Økt sensitivitet
–Flere positive interaksjoner



Tusen takk for oppmerksomheten!




