
INSPIRATION TIL AT SKABE 
GODE RELATIONER TIL 
SINE ELEVER/KURSISTER
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ILLUSTRATIONER AF LISBETH EUGENIE



LÆRER-ELEV-RELATIONENS BETYDNING
Relationen skifter karakter, når elever bliver ældre, men betydningen mindskes ikke (Wentzel 
2003; Wistoft 2012; Ågård 2014). Den har fortsat betydning for bl.a.:

• Elevers læringsprocesser og faglige resultater (fx Wentzel 2003; Pianta & Stuhlman
2004; Hermansen 2007; Cornelius-White 2007, Klinge 2016) 

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

• Hvor velfungerende udsatte børn er (Ladd & Burgess 2001; Hamre & Pianta 2005; Baker et 
al. 2008; Dyssegaard et al. 2013) 

• Elevers trivsel – herunder selvværd, stress-niveau og selv-regulering
(McDermott 1977; Niemic & Ryan 2009; Aspelin 2010; Wistoft 2012; Klinge 2016) 

• Elevers fremtid (Pedersen et al. 1978; Pianta 1999; Chetty et al. 2011; Sabol & Pianta 2012)
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ØVELSE TIL AT 
MÆRKE 
RELATIONENS 
BETYDNING

– Vær sammen 2-og-2

– Bliv enige om, hvem der lytter og hvem der taler.

– Fortæl en hel enkel historie, fx om denne morgens 

forløb. 

– De første 25 sek. lytter den anden normalt.

– Underviseren siger nu ”Lytter, se væk”, og lytteren 

må de næste 25 sek. ikke se på den, der fortæller.

– Underviseren siger nu ”Lytter, se med stoneface”, 

og de næste 25 sek. ser lytteren med helt neutral 

mimik på den, der fortæller. 

– Byt roller



Vi er alle indimellem i stand til 
at indgå i positive samspil med 
hinanden. – Vi er alle 
relationskompetente.

I hvor høj grad vi agerer 
relationskompetent er 
individuelt, relationelt og 
situationelt bestemt.
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RELATIONSKOMPETENCE



Indre tilstande manifesteres 
non-verbalt og verbalt i udtryk, 
der virker som enten 
afstemmere eller fejlafstemmere



TYPISKE AFSTEMMERE
Timing i turgivning- og tagning; Opadgående 
toneleje; Smil; Latter; Øjenkontakt og berøring 
ved god relation; Imødekommenhed overfor 
forslag; Venlige ord; Nikken; Stille og rolig tale. 

TYPISKE FEJLAFSTEMMERE
Brud på turgivning- og tagning; nedadgående 
toneleje; himlen med øjnene; at vende ryggen til 
den, der taler; afvisning af forslag; råben; 
kontrollerende tone og ordvalg.



• Selvbestemmelse

• Kompetence

• Samhørighed

MENNESKER HAR 3 
PSYKOLOGISKE 
BEHOV – for at 
opleve:



SELVBESTEMMELSE –
OPLEVELSE AF 
MENINGSFULDHED



KOMPETENCE –
OPLEVELSE AF AT 
KUNNE HÅNDTERE 
UDFORDRINGER



SAMHØRIGHED–
OPLEVELSE AF AT 
VÆRE EN VÆRDIFULD 
DEL AF ET 
FÆLLESSKAB



Bruge 
afstemmere

Udvise omsorg

Understøtte 
psykologiske 
behov – for 

selvbestemmelse, 
kompetence, 
samhørighed

Giv først og fremmest dine kursister en 
oplevelse af, at de har en betydning for 
dig – ved at:
1: Vise faget er vigtigt

2: Have positive 
forventninger

3: Vise hvem du er

4: Anerkendelse og ros 

5: Skælde mindre ud

6: Vise menneskelig 
opmærksomhed

7: Være sensitiv for 
elevernes behov



NOGLE CENTRALE BETINGELSER FOR AT 
AGERE RELATIONSKOMPETENT SOM 
UNDERVISER
• Dine psykologiske behov for at opleve 

selvestemmelse, kompetence og 
samhørighed understøttes i dit arbejdsliv

• Stil realistiske krav til dig selv

• Nærvær

• Positive emotioner



HVORFOR ER EN KULTUR PRÆGET AF POSITIVE EMOTIONER 
CENTRAL I UNDERVISNINGEN OG PÅ ARBEJDSPLADSEN?
– POSITIVE EMOTIONER:

Broaden and build-teorien af 
Barbara Fredrickson, 2009

Udvider tankefeltet
• Hukommelsen forbedres
• Større idérigdom og kreativitet
• Større fleksibilitet og søgen efter mulige 

sammenhænge

Udvider handlings-repertoiret og evnen til 
problemløsning

Udvider sociale evner 
• Fælles positive oplevelser styrker sociale bånd 

og venskab
• Lysten til at hjælpe andre øges

Opbygger fysiske ressourcer
• Styrker immunsystemet
• Aktiverer det parasympatiske nervesystem –

mindsker stress



Gode videoer om læreres betydning:

• https://www.facebook.com/soulpancake/?hc_ref=NEWSFEED

• https://www.youtube.com/watch?v=RN3iLeq1828

Læs mere i min bog Læreres Relations-
kompetence, der udkommer til vinter på 
Forlaget DafoloJ


