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 Hvilken lærer hadde du mest tillit til i disse årene?

 Hva var det som gjorde at du fikk tillit til denne læreren?

 Hva tror du denne relasjonen har hatt å si for din videre 
utvikling?





❖ Tilknytningsmønster

❖ Emosjonell modenhet

❖ Selvfølelse

❖ Selvtillit

❖ Pågangsmot





«De er relasjonskompetanseeksperter. Mange ganger uten å vite det selv, men det er der. 

Kanskje er det en egenskap som gjør at de trekker seg mot nettopp vårt yrke? Akkurat 

det har jeg ikke svaret på. I hvert fall ikke akkurat nå. For visste du det at mange av de 

folka er trent i å se etter det beste i folk? Å alltid se etter det sympatiske i et menneske? 

Du gjorde ikke det nei. Ikke så rart det. Vi vet det jo ikke alltid selv heller. Men barna 

deres vet det. De merker det. Det er derfor de ser på oss som sine beste venner hver dag 

i barnehagen.

Og visste du at de folka der er opptatt av familien din, fortiden din, fremtiden din, 

fritiden din og faget ditt? Fordi de vet hvor viktig det er for deg og barna som de er 

sammen med hver dag? Du gjorde ikke det nei, men barna vet det. De merker det. Og 

de lærer det.

Kanskje både du og jeg har noe å lære av det?»

Jan Magnus Rekdahl, daglig leder i Hovsveien FUS barnehage



Hva vil du som elev at din lærer skal snakke med 
deg om, for å bli bedre kjent? 

 Hobbyer

 Hvordan jeg har det på skolen? (Trivsel)

 Læreren kan spørre meg om hvor jeg kommer fra f.eks. 
kanskje vi har noen felles kjente?

 At læreren forteller litt om seg selv, bakgrunn, da blir jeg 
tryggere og har lettere for å stole på læreren.

Viljar, 8 år





Menneskers synlige atferd

Menneskers eksponering Observerbarhet

Holdninger og kulturell 

programmering

Relasjonell virkelighet

Emosjonell modenhet

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Hvilke situasjoner i møtet med dine elever opplever du 

som mest utfordrende?

Hvilke tiltak kan du selv gjøre for at disse situasjonene 

kan ta en positiv retning?



Kunsten å bli glad i folk består i å 

observere “Det sympatiske menneske”



 Du får gradvis mer av det positive du har observert.

 Relasjonen mellom deg og barnet settes på et konstruktivt spor.

 Barnet smiler oftere til deg og tar oftere øyekontakt.

Det er ditt selvstendige valg å…….

 Tenke positive tanker og videreutvikle ditt positive mentale bilde av en annen 
person.

 Montere ditt mentale inntrykksfilter slik at de positive sidene slipper 
gjennom, og de usympatiske – eller mindre gode sidene – filtreres bort.

 Trene på å se det positive i andre mennesker – øve opp din mentale 
plussdetektor ☺ !



 Personlig opplevelse av å få oppmerksomhet.

 Personlig styrking ved å få anerkjennelse.

 Glede ved å bli verdsatt for den jeg er.

 Glede ved å føle at mine styrker blir verdifulle.

 Tilfredshet ved «psykisk berøring».



Enhver relasjonell påvirkning som får et annet menneske til å: 

- Kjenne seg psykisk sterkere.

- Bli mer kompetent.

- Få frem det beste i seg selv.







Å lytte på: intensjonskanalen

•Budskapet – ikke  ordene

•Helheten – ikke detaljer

•Verdier – ikke formuleringer

•Hele uttrykket – ikke kun det 

verbale

•Visdommen – ikke det ufullkomne

•Ordene – ikke intensjonen

•Detaljene – ikke helheten

•Formuleringene – ikke intensjonen

•Utvalg av uttrykket - ordene

•Det ufullkomne – de formelle feilene

Intensjonslytting Korreksjonslytting

Lytteren hører og oppfatter: Lytteren hører og oppfatter

Å lytte på : feilsøkingskanalen



ROS gir 4 gevinster

1.Mottakeren får en gevinst: Anerkjennelse

2. Senderen får tre gevinster :

- følelse av å gjøre noe godt for andre

- et positivt omdømme 

- en bedre relasjon til mottakeren

Det lønner seg å gi ROS



Dissonante mennesker:  

Bruker lite humor

Smiler lite, mye alvor 

Sarkasme og ironi

Irriterer seg over glede

Demper gledesspredere 

Sprer misstemninger



Det resonante mennesket «varmer opp rommet» ved at det 
oppfatter og regulerer stemninger i en relasjonell kontekst.

Resonante mennesker: 

Sprer gode stemninger                                              

Bruker varm humor                                                    

Smiler mye

Utvikler inkluderende holdninger                             

Oppdager og stimulerer smil                                     

Trekker fram gledesspredere



- Har store kunnskaper og elsker sine fag.

- Er engasjert og skaper engasjement. 

- Ser elevene sine og er glad i dem

- En god lærer bidrar til å skape håp hos 

sine elever. 









I ethvert møte med et annet menneske holder vi 

en bit av dette menneskes liv i våre hender

(Knud E. Løgstrup 1956)



Synnøve Hammer

Mail: synnove@tankearbeid.no

Mobil: 481 35 155


