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Koronakrisens relasjonelle pris 

Kulturell relasjonell atferd som 
håndtrykk, klemming og kyss har på få 
uker blitt endret til nikk og smil over 
hele verden.  
Hjerneforsker og fastlege Ole Petter Hjelle sier at 
stress-systemet vårt i hjernen aktiveres og det 
skilles ut kjemiske stoffer som påvirker helsen vår 
negativt. 



Relasjonsledelse - en norsk lederstil 

Relasjonsledelse bygger på norsk/nordisk ledertradisjon. 
 

Kjennetegnes av: 
 Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider 
 
 Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet 
 
 De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen 
 
 Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og 
 involvering.     

Norden har verdens ledende demokratier 



Relasjonen mellom leder og medarbeider 

er en avgjørende faktor for hvor produktiv 

medarbeideren er.  

En større undersøkelse viser at 

menneskeorienterte ledere er høyproduktive 

sammenlignet med de produksjonsorienterte 

som er lavproduktive. 

En leder øker sin innflytelse ved deling av makt. 

Dette betyr større fokus på bruk av team, kollegaer og 

medarbeidere i utøvelsen av ledelse. 



Teoretisk grunnlag 

Daniel Goleman: Positiv ledelse 

 

Emosjonelt intelligente ledere best 

Emosjonell ledelse kan læres 

 

Goleman, Boyatzis og McKee: Emosjonell intelligens 

Står for 85-90% av det som skiller fremragende 

ledere fra andre ledere 

 

Dette handler om følelsesmessig modenhet  

= dimensjon 11. 



Teoretisk grunnlag 

 

• Positiv psykologi – Martin Seligman 

• Positive følelser – og forsterkning 

• Styrker i mennesker- mine signaturstyrker 

• Lært optimisme – forebygge depresjon 

• Disputering av katastrofetanker- stille spørsmål ved egne 

negative tanker 

• Lært hjelpeløshet - av gjentatte feil - passiv- det nytter 

ikke: = flere nederlag 



Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle: «Det digitale dopet»(2022) 

 

Ungdom bruker mest skjermtid,3 – 10 timer pr.døgn 

Perfeksjonstyranni gjennom sammenligning. 

 

Mindre søvn – mindre bevegelse – mindre sosial kontakt 

 
Teknologiselskapene(Apple,Google,Facebook,Tiktok,Youtube 

utnytter signalstoffet dopamin(velvære) som utskilles i hjernen  

- ved hvert varsel/pling/melding.  

Den digitale avhengigheten 

Sammenheng mellom skjermtid og depressive 

symptomer og redusert selvfølelse. 



Norsk/nordisk ledelse 
 Jan Spurkeland 

En kvadrologi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken 
Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til 
boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger 
som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Tilpasset ledelse  er individets 
behov. 

Relasjonspedagogikk: 
Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen 
lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk 
tilrettelagt for studier og personlig utvikling. 



Anerkjennelsens kjennetegn 

Jeg merker at jeg betyr noe for deg 

 

Du legger merke til noe positivt ved meg 

 

Jeg får positive følelser ved ditt nærvær 

 

Jeg kjenner meg verdifull i ditt nærvær 

 

Jeg får tilgang til mer energi når du er her 

 

Jeg kjenner meg dyktig i ditt selskap 



Å bo i anerkjennelsens hus 

«Barn og unge skal bo i anerkjennelsens hus. 

Voksne har de samme behovene» 

 

Varme og nærhet gjør oss trygge 

Våre styrker får utløsning her 

Synergiene mellom oss kan gi oss kraft 

 



Kvalifisering for individet 

 
Hvem kvalifiserer deg for den unike personen  ? 

 

Kunnskap om enkeltmennesket 

Kjennskap til barnet/ungdommen/personen 

Innhenting av spesifikk kunnskap ? 

Bygging av relasjonen ? 



Spesialisering for hvert barn 

Fra generalisering til spesialisering 

Unike individ med unike historier 

Svært ulike relasjonelle kontekster 

 

Studiet av hvert barn ! 

 

Kvalifisering for hvert barn  



Relasjonenes formel 

X – x  
 2 

2 

= Antall enkeltrelasjoner 

25 barn/elever har 300 enkeltrelasjoner 

30 barn/elever har 435 enkeltrelasjoner 



Menneskene og deres liv 

Relasjoner 

Emosjoner 

Relasjonsledelse er å hente kraft fra dypet i folk og omsette det i gode arbeidsmiljøer 

og mindre fravær. Ledelse er å utløse energi hos andre. 

Det 

Synlige 

Det 

usynlige 



Livsforståelse og livsmestring 

Hvordan forstå og mestre ledelse av andre ?  

Hvordan forstå og mestre relasjoner i alle våre tilknytninger ? 

Hvordan forstå og mestre påvirkning og læring ? 

Hvordan forstå og mestre samhandling ? 

Hvordan forstå og mestre lagkvalitet ? 



Relasjonsforståelse 

Hva skjer når relasjoner etableres ? 

 

Hva skjer når relasjoner blir sterke ? 

 

Hva skjer når relasjoner blir symbiotiske ? 

 

Hva skjer når relasjoner må forbedres ? 

 

Hvilken kvalitet trengs for ulike forhold ? 



Fra individproblematikk -  

til relasjonell problematikk 

Fra diagnose til relasjonell kontekst 

Fra individårsak til kontekstårsak 

Fra patologisk til salutogen studie 

 

Fra individets svakheter til omgivelsens 

påvirkning. 



Relasjonskompetanse 

Livsmestringskompetanse 

Lederkompetanse 

Lærerkompetanse 



Tosomhetens kunst og komfort 

Du og Jeg 

Tosomhets- 

samtalen 

Bli kjent 

24-timers- 
mennesket 

Faglig  
status 

Oppgaver 

Mål 

Utvikling 

Kompe-tanse 

Tilbake-
melding 

Begge veier 

Evaluering 
Rød hvilestein 

Grønn hvilestein 

Gul hvilestein 

Blå hvilestein 



Relasjon som verktøy for individuell hjelp 

Pedagog – elev 

Helseansatt – pasient 

Trener – utøver 

Leder - medarbeider 

Relasjonskvalitet 

avgjør effektiviteten. 

Påvirkning tiltar/avtar  

med relasjonskvalitet. 

Relasjon som verktøy for kollektive oppgaver 

Prosesser: 
Organismefasthet 

Relasjonell kvalitet 

Synergier av relasjoner 

Symbiotisk avhengighet 

 

Formål: 
Team – lag 

Samhandling 

Samarbeid 

Samhørighet 



Tillit 

 

Tillit er bærebjelken i gode relasjoner 

 

Tillit er en følelse – alltid i bevegelse 

Den trenger bekreftelse og næring for å leve 

 

Ledere trenger denne kompetansen for påvirkning 

og innflytelse. Den bygges gjennom atferd og moral. 

Den er deres legitimitet. 

Forutsigbarhet, trygghet, ærlighet og ordholdenhet 

er byggeelementer.  

Kongruent kommunikasjon og atferd gir tillit. 

Resonans – følelse av positive opplevelser  



Kunstig og naturlig autoritet 

 

Kunstig autoritet: Posisjon og makt 

 

Naturlig autoritet: Relasjon og tillit 

 

Det oppstår lojalitet i forholdet 



Relasjonskompetanse 

Ferdigheter , evner og holdninger som etablerer, utvikler ,  

og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. 

 

 

 

 

Basis:                     Relasjonelt initiativ 

                                

                               Relasjonelt mot 

                                

                               Relasjonell energi 



Relasjonskompetanse 



Relasjonell Atferd 

Atferd – vår egen atferd og praksis ?     

 

Hvordan bli mer relasjonell ? 

 

Hva gjør et relasjonelt menneske ? 

 

Hva gjør en relasjonsleder annerledes ? 

 

Hvordan arbeider en relasjonspedagog ? 



Relasjonell atferd 

Morningatferd/startatferd 

 

Avskjedsatferd/avslutningsatferd 

 

Spontanatferd/oppmerksomhetsatferd 

 

Anerkjennende atferd 

 

Markeringsatferd 

 



Lærerens relasjonelle atferd 

Det er rimelig enkelt å observere og notere 

lærerens relasjonelle atferd: 

1. Antall øyekontakter med hver elev 

2. Antall bruk av fornavn på hver elev 

3. Antall henvendelser til hver elev for hjelp 

o.l. 

4. Antall tilbakemeldinger – ros og 

anerkjennelse – kollektive og individuelle 

5. Håndtering av korrektiv – kollektive og 

individuelle 



To hovedveier inn i Relasjoner 

Intellektuelt Emosjonelt 

Kjennskap til Positive følelser for 



Sannhetens nøkler 

Hvordan få tilgang til indre sannhet i et menneske ? 

 

Hjelpere trenger en fortrolighetsrelasjon 

 

Den bygges ikke gjennom formaliteter 

- men gjennom ekte interesse for enkeltmennesket 

- og gjennom et positivt emosjonelt engasjement 

 

- «Merker du at jeg er glad i deg» ? 

 



To hovedveier inn i Relasjoner 

Intellektuelt Emosjonelt 

Kjennskap til Positive følelser for 

De fem F’er 



Hele mennesket 

Fag 

Familie 

Fritid/interesser 

Fortid 

Historie/biografi 

    «Roman» 

Framtid 

24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket. 



Det sympatiske menneske 

Det 

sympatiske: 

Trekk 

Historie 

Atferd 

Det usympatiske: 

Lett å mislike 

Irriterende 

Egoistisk 

 

Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske” 



• Foreldrenes betydning 
• Lærerens relasjon til foreldre 

Foreldre er alltid ekspert på eget barn 

Kjærlighet til eget barn – vil barnets beste 

Informant for lærer (de fem F-ene) 

Foreldre skal bli spurt –ikke fortalt 

Foreldresamtalen kan være «den største muligheten» 

Sett foreldrene i førersetet og lytt og notèr. 

Bygg en relasjonell allianse 

Vedlikehold kontakten gjennom året 

Elevsamtalen må handle om barnets agenda også 

 



Å bo i anerkjennelsens hus 

Barn/unge skal bo i anerkjennelsens hus 

Voksne har de samme behovene 
 

Varme og nærhet gjør oss trygge 

Våre styrker får utløsning her 

Synergiene mellom oss kan gi oss kraft 

 



HMS – det gode arbeidsmiljøet 

Trivsels – og helsekomponentene i et 
arbeidsmiljø har sterk sammenheng 
med den relasjonelle virkeligheten – 
hvilke relasjonskvaliteter som finnes i 
et arbeidsmiljø. Relasjoner gir og tar 
energi – om vi bare forstår hvordan 
det skjer.  



Synergi i spenningsfeltet 

Spenningsfeltet mellom mennesker er et 
lite utforsket rom. Det er dette som må 
utvikles når vi starter «en stille revolusjon 
mot ny forståelse av lagkvalitet». 
Tradisjonell psykologi er utilstrekkelig for å 
gripe fatt i alle de kreftene som beveger 
individene og hele organismen.  



Veien inn i lagkvalitet 
Vi må bevege oss inn i framtidens 

mellommenneskelige kjerneproblematikk – 

hvor sterkt et lag kan linkes sammen til en 

relasjonspsykologisk organisme. Da må vi 

mellom annet forstå mer av positive 

emosjoners påvirkning på relasjoner. 

Relasjoner får kvalitet gjennom gjensidige 

positive emosjoners kraft. 



Relasjonell ekskludering 

Utestenging 

Mobbing 

Trakassering 

Blikking 

Digital neglisjering/mobbing/utestenging 

Fysisk og psykisk plaging 

Krenkelser av ulik art 

Et overgrep mot en svakere part 

Negativ og ondsinnet atferd 

Diskriminering  



Hva er relasjonell synergi ? 

Relasjonell synergi betyr det 

mellommenneskelige energifeltet 

som kun kan lades av emosjonelle 

styrker mellom to og flere 

mennesker. 



Latente synergikrefter 

Når to eller flere mennesker møtes til 
en fellesoppgave ligger disse 
synergikreftene klare til å utløses. To 
mennesker i et samspill leverer normalt 
50 % hver til et felles produkt. Om de 
finner samspillets energikilde, får de 
tilgang til mye mer.  



Hva er en stemning ? 

En stemning kan oppfattes som et 
emosjonelt resultat av de 
tilstedeværendes indre og ytre 
emosjonelle tilstand. Det kan 
sammenlignes med en blanding av 
søtsmak og sursmak i en slags emosjonell 
suppe. (Goleman 2002). Alle 
tilstedeværende har ansvar for 
stemningen.  



Kjærlighetsrelasjoner 

 

Fortrolighetsrelasjoner 

 

Vennskapsrelasjoner 

 

Vennlighetsrelasjoner 

 

Respektrelasjoner 

RELASJONELL KAPITAL: 

Det et menneske omgir seg med av kjærlighet , 

vennskap, vennlighet og respekt i livet sitt 



Vår relasjonelle virkelighet 

Relasjonskvalitet kan evalueres etter en skala på ni ulike trinn(Spurkeland 2012 

og 2015) fra mest positiv til mest negativ: 

                                                

1. Kjærlighetsrelasjoner – partene er glade i hverandre 

2. Vennskapsrelasjoner – partene har et vennskapelig forhold 

3. Fortrolighetsrelasjoner – partene åpner lukkede rom og gir tilgang 

4. Vennlighetsrelasjoner – partene hjelper og støtter hverandre 

5. Respektrelasjoner – partene respekterer hverandre uten aktiv støtte 

6. Slitsomme relasjoner – partene tar noe energi fra hverandre 

7.  Krevende relasjoner – partene tar mye energi fra hverandre 

8. Helsefarlige relasjoner- partene gir hverandre helseplager 

9. Hatrelasjoner – partene motarbeider hverandre svært negativt 



Styrkedyrking i skolen 

Signaturstyrker (Martin Seligman) 

«De tusen intelligenser»  

«Når lidenskap forandrer alt» (Ken Robinson) 

« Det sympatiske menneske» (Jan Spurkeland) 

«Relasjonsbilde - hva du er god på» 

Mestringstro (Bandura) 

 

Det salutogene menneskesynet 

 



Et større register av talenter 

Hva et menneske egner seg til ? 

 

De tusen intelligenser 

 

De ubegrensede kombinasjoner 

av talenter. 



Signaturstyrker 

En signaturstyrke gjenkjennes ved en del tydelige tegn: (Peterson,C. & 

Seligman,M.E.P. 2004)  

Bæreren av en signaturstyrke kjenner en autentisk «dette er meg» 

følelse når styrken tas i bruk i arbeidet. 

Bæreren blir glad, motivert, opprømt eller ivrig når styrken får 

spillerom. 

Bæreren får en bratt læringskurve når personen bruker 

signaturstyrken til å lære nye ferdigheter. 

Bæreren merker en dragning mot å benytte signaturstyrken i 

hverdagen sin. 



Alle mennesker har sin intelligens 

- et mestringsområde der de fungerer  

- et utførelsesfelt der de finner tilfredshet 

- et atferdsmønster som gir dem livsglede 

- et område der de opplever positiv respons – 

 innenfra, i seg selv, eller utenfra, fra andre  


