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”At være lærer er ikke bare et 
kontorarbejde. Her har man 
andres opvækst og liv i 
hænderne. 
Det er børnenes fremtid.” 

Dreng i 8. klasse



Relationens betydning
• Børn og unges læreprocesser og faglige resultater 

(fx Wentzel 2003; Pianta & Stuhlman 2004; Hermansen 2007; Cornelius-White 2007, 
Hattie 2009; Wubbels & Brekelmans 2012; Klinge 2016) 

• Børn og unges livsglæde (OECD 2017, PISA 2015 Results (Volume III): 
Students’ Well-Being)

• Sociale relationer i klassen 
(Howes et al. 1994; Gazelle 2006; DCUM og Børnerådet 2009; Stanek 2011; Klinge 2016)

• Børn og unges trivsel – deres selvværd, stressniveau, 
selvregulering og nervesystemets modstandsdygtighed 
(McDermott 1977; Niemic & Ryan 2009; Aspelin 2010; Wistoft 2012; Klinge 2016) 

• Deres fremtid 
(Pedersen et al. 1978; Pianta 1999; Chetty et al. 2011; Sabol & Pianta 2012)
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Gode relationer skabes 
grundlæggende ved, at 
børnene/de unge ofte kan 
mærke, at de har en 
betydning for os.
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Gode relationer skabes 
grundlæggende ved, at 
børnene/de unge ofte kan 
mærke, at de har en 
betydning for os.
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- Det afhænger både af 
undervisningens indhold, 
metode og kommuni- 
kationens kvalitet
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Små OG 
betydningsfulde samspil

• Småsnakke, fx som gårdvagt
• Øjenkontakt og lille kommentar 

ved protokollen
• Vedkommende fagligt indhold
• Anslag og aktiviteter i ”børnehøjde”
• Smil og thumbs up i plenum
• Åbenhed for børnenes idéer
• Spørgsmål omkring barnets interesser
• Fortæl, at de altid kan komme til dig
• Grinen og god stemning
• Åbenhed om fejl og at dele lidt ud af sig 

selv
• Deltagelse i aktiviteterne

”Jeg behøver ikke etablere en 
dyb, varig, tidskrævende, 

personlig relation til hver elev. 
Hvad jeg skal gøre, er at være 
helt og fuldt til stede for eleven 

– for hver elev – når han 
henvender sig til mig. 

Tidsintervallet kan være kort, 
men mødet er fuldkomment.” 

Nel Noddings, Caring, 
1984



Den voksne understøtter 
børns 3 psykologiske 
behov for at opleve: Afstemmere

Non-verbale og verbale 
udtryk, der signalerer, at den 
voksne har børnene på sinde

Omsorgsetiske 
handlinger
Når den voksne gennem omsorg og 
respekt styrker børnenes 
etiske ideal efter at møde verden 
omsorgsfuldt

Tre kendetegn ved professionel relationskompetence
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INGEN handler relationskompetent 
ALTID

ALLE handler relationskompetent
INDIMELLEM



7 faktorer er afgørende for, at 
lærere og pædagoger handler 
relationskompetent. 

Alle 7 faktorer handler alle om 
menneskevenlige rammer. 
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For at trives og udvise engagement har alle brug for at opleve
 

autonomi, kompetence og samhørighed

(På www. selfdeterminationtheory.org ligger hundredvis af artikler på 
baggrund af videnskabelige studier, der beskriver de 3 psykologiske behov)

SELVBESTEMMELSESTEORIEN



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence



Understøttelse af lærere og pædagogers 
3 psykologiske behov

AUTONOMI

• Det, jeg skal, giver mening

• Ledelsen forsøger at sætte sig i mit sted 

• Mine initiativer bliver hørt

• Jeg har valgmuligheder

• Jeg bliver mere inviteret end kontrolleret
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KOMPETENCE

• Jeg møder passende krav

• Jeg bliver mødt med positive forventninger

• Jeg har oplevelser af at lykkes – og andre ved det

• Jeg får pædagogisk støtte, når jeg har behov for det

• Jeg føler mig velforberedt

SAMHØRIGHED

• Jeg føler mig som en værdifuld del af et fællesskab

• Jeg møder hjælp og omsorg, når noget er svært 
– ikke bebrejdelser, skyld og skam

• Stemningen omkring mig er god, og vi har fællesskabende oplevelser

• Jeg er en del af kultur, hvor vi forsøger at undgå at skælde ud

Hvad har gode kår eller 

trange kår på jeres skole?



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence

2) generel og specifik 
viden om børn, unge og 
læreprocesser



Hvordan kan I på jeres 
skole styrke:

1) Personalets generelle 
viden om børn og 
læreprocesser?

2) Personalets specifikke 
viden om de børn, de 
arbejder med



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

2) generel og specifik 
viden om børn og 
læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering 
på børnene, indholdet og 
sig selv. 

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

2) generel og specifik 
viden om børn og 
læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering 
på børnene, indholdet og 
sig selv. 

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence

4) Nærvær



”Jeg skal have fokus. Hvis man inde i 
hovedet ikke er helt færdig med et møde, 

eller man er fysisk træt og træt i hovedet, så 
kan det gå galt. Hvis de for eksempel skal 
sidde i grupper, så siger de ’Må jeg godt 

sidde sammen med den?’ ’Ja ja’ siger jeg så, 
fordi jeg sådan set egentlig er et andet sted 
– vel vidende, at det aldrig vil gå godt, når 

lige præcis de tre eller fire drenge er 
sammen. Så går der også kuk i det.”

Lærer

4) Nærvær



Understøtter 
jeres skoleliv en 
nærværende 
kultur?



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

2) generel og specifik 
viden om børn og 
læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering 
på børnene, indholdet og 
sig selv. 

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence

4) Nærvær

5) Mentalisering



Ingen mentalisering Mentalisering

Er der rammer og tid til refleksion over praksis?



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

2) generel og specifik 
viden om børn og 
læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering 
på børnene, indholdet og 
sig selv. 

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence

4) Nærvær

6) Positive følelser
5) Mentalisering



Piger og drenge i 5. og 6. klasse fortæller om 
betydningen af den voksnes humør

”Hvis det er, der har været lidt larm, og hun allerede har været lidt sur, så tør man ikke række hånden op og sige, man 
ikke har forstået det. Fordi så siger hun bare ’Sig mig, hører du ikke efter eller et eller andet.’”

”Når han bliver sur, fx en torsdag i 1. og 2. time, så tænker jeg bare ‘Hjælp mand, jeg har haft ham to timer, og jeg har 
allerede stress på.’ Nogle gange sker der nogle rigtig dårlige ting, og så bliver man ved med at tænke på dem. Og det er 
ligesom om, man stresser – til sidst siger man bare ‘GÅ’ til alle, og når jeg så kommer hjem, så sover jeg bare.”

”Nogen gange så er det ligesom om, de stresser en. Så til sidst er det ligesom man giver op. Jeg kan ikke sådan helt 
forklare det, hvordan de gør det. Det sker bare. Når de er sure.”

”Det er nemmere at forstå, når læreren er venlig og afslappet, men når de så råber, så koncentrerer man sig ikke så’n 
rigtigt om det.” 

”Altså når han gør noget sjovt, så griner man, og så griner man også med, og så er det sjovt. Virkelig sjovt. Men når han 
kommer ind, så tænker jeg over, om han er sur i dag eller glad. Når han gør noget sjovt, er han glad – når han er sådan 
virkelig sur, er det ikke rart. Det er svært at læse lærerens tanker. Og man er bange for at gøre noget forkert, for så bliver 
han sur.”
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Følelser smitter.

Den person med mest magt, 
påvirker stemningen 

stærkest.
”Hvad giver dig lyst til at lære?”

Når der er en god 
stemning i klassen 

(Egmont Fonden 2013.)



Positive emotioner



En positiv kultur - oplevelsesdimensionen af 
skolelivet, fællesskabende oplevelser - hvordan ser 
det ud hos os?



1) At fagpersonen oplever 
autonomi, kompetence og 
samhørighed

2) generel og specifik 
viden om børn og 
læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering 
på børnene, indholdet og 
sig selv. 

Syv faktorer der understøtter professionel relationskompetence

4) Nærvær

5) Mentalisering
6) Positive følelser

7) Faglig viden og didaktisk 
kompetence



7) Faglig viden og didaktisk kompetence

- At føle sig klædt på til opgaven

- At kunne skabe 
udbytterige møder 
mellem børn og verden



Høj faglighed handler ikke 
om faget i sig selv. 

Høj faglighed er at skabe 
udbytterige møder 

mellem børn og verden. 

Det kræver mange 
sansende og skabende 

aktiviteter.
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”Humungulus” viser nervecellernes 
organisering. 
– Vi er kommunikerende, sansende og 
skabende væsener. 
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”Humungulus” viser nervecellernes 
organisering. 
– Vi er kommunikerende, sansende og 
skabende væsener. 

PARADOKSET:

”Her i livet lærer mennesket først 
at gå og tale. 
Dernæst lærer det at sidde stille 
og holde mund.”

Forfatter og filminstruktør Marcel Pagnol







 

Pige i 8. klasse: 

“Vi har fået en fysikrapport for, 
som skal fylde 10-16 sider, hvis vi skal have en god 
karakter for den. Jeg fik 12, men det kostede mig 
også to dage med stress. Så lukker jeg mig meget 

inde. Og så kan jeg heller ikke komme op af sengen. 
Og så tænker jeg kun negativt. Jeg føler mig mere 

positiv i perioder, hvor der er 
mindre stress.”



Mere end halvdelen af 
pigerne i 9. klasse 
føler sig tit eller altid 
presset af 
skolearbejdet

(Børns Vilkår 2020)



1) At fagpersonen oplever autonomi, 
kompetence og samhørighed

2) generel og specifik viden om 
børn, unge og læreprocesser

3) Receptiv rettethed – dvs. 
en modtagende fokusering på 
børn/unge, indholdet og sig selv. 

4) Nærvær 7) Faglig viden og 
didaktisk kompetence

5) Mentalisering
6) Positive følelser

Syv faktorer der understøtter
professionel relationskompetence





• Engagerende arbejdsformer - fx udeskole; 
projektbaseret læring; forskningsmetoden

• Autentiske udviklingsmiljøer - fx madlavning til hele 
skolen; køkkenhave og dyrehold; reparation og produktion, 
arrangementer for lokalsamfundet

• Mange små, nærværende samspil – dem skal der være 
plads til hver eneste dag

• Aldersintegrering
• Egentid - fordybelse og god tid til egne interesser, leg
• Formativ evaluering - ingen karakterer
• Hensyn til fysiske og følelsesmæssige behov - pulsen 

op hver dag: ro i nervesystemet gennem egentid 
mindfulness, middagslur; sund mad til alle - både 
morgenmad og frokost

• Tilgodese alle børns behov for at opleve autonomi, 
kompetence og samhørighed

• Understøt de 7 faktorer for lærere og pædagogers 
professionelle relationskompetence

• Undervisningen på læreruddannelsen skal dels arbejde 
systematisk med at styrke den professionelle 
relationskompetence og dels lade ’høj faglighed’ bestå i at 
kunne skabe udbytterige møder mellem elever og indhold

Anbefalinger



Tak for nu
•Læs mere på louiseklinge.dk. hvor min ph.d. 
ligger til gratis download

•Følg mig på LinkedIn og bliv opdateret om 
artikler, bøger og konferencer

•Se 6 gratis film om relationskompetence på 
filmkompagniet.dk


