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Relasjoners eksistensielle verdi 

Relasjoner er livets viktigste prosjekt: 
Påvirker:  - all vår utvikling 

                 - all vår lykke 

                 - all vår helse 

                 - mye i vår fagutvikling 

                 - mye i vår sosiale utvikling 

                 - alle våre selvbilde-opplevelser 

                 - vår overlevelse og livslengde    



Et større perspektiv 

 
Harvard University Robert Waldinger 

 

What makes a good life ? 

Loneliness kills –  

good relationships make a happy 

and  long life. 

 

Ensomhet er et skoleproblem.  



En kvadrologi om 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. 



Relasjonell atferd i arbeidslivet 

• Min nye bok høsten 2018 

• Hva kjennetegner et relasjonelt menneske ? 

• Hva gjør en relasjonell pedagog ? 

• Hva gjør en relasjonell helsearbeider ? 

• Hva gjør relasjonell atferd med en mottaker ? 

• Hvordan kan vi utvikle relasjonell atferd ? 

• Hva er relasjonell velferd ? 



Norsk lederstil 

Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon 

Kjennetegn: 

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.     

Verdens ledende demokrati 





Elin Gullesen  
Bratt   
 

Lise Holsen 
 

Nina K. Fromreide 
 

Marit O. Lysebo 
 

Reinert Kamøy 
 

Jan Spurkeland 
leder 

Helene Arnø 

Martha Torvik 

Flokken min 

Jan Eirik Spurkeland 

Lisa Eiken 

 Anne Linn         

Sagen 



Relasjonsakademiet 

Modul 1. Autorisasjon i Relasjonsledelse. 3 dager. 6 ulike geogr.steder 

 

Modul 2. Autorisasjon i Relasjonskompetanse. 5 dager. Madeira 

 

Modul 3. Autorisasjon  i Prestasjonshjelp. 4-5 dager. Norge - Madeira  

 

Modul 4. Autorisasjon i Relasjonspedagogikk. 5 dager . Norge. 

 

Modul 5. Autorisasjon i verktøy (8stk.). 4 dager. Norge 

 

Modul 6: Tilpasset Ledelse Madeira 

 

Modul 7: Relasjonell atferd Norge – Madeira 4 dager 



Ensomhetens fengsel 

To nivåer for ensomhet 

1.Sosial ensomhet. Trist 

følelse av å ikke nå fram til de 

andre 

2. Relasjonell ensomhet.               

Alvorlig opplevelse av å bli 

ignorert og utestengt. 

 

 

 



Behov for utdanning i Relasjonskompetanse 

Wubbels hevder (Utdanning nr.5/2016)at ca 20 % 
av lærere aldri lærer å etablere gode relasjoner til 
klassen, 20 % har det med seg som naturtalent og 
60 % kan lære det under utdanning eller 
etterutdanning. Disse uttalelsene kan saktens 
vurderes og drøftes, men de ser ut til å bekrefte 
at de ca 80 % som ikke har medfødte evner som 
lærer til å mestre relasjoner i en klasse, må finne 
seg i å studere, øve og etablere internalisert 
relasjonell atferd. 

 Nederlenderen Theo Wubbels forskning  fra 2016 



Relasjonen lærer -elev 

En symbiotisk relasjonell avhengighet 

Begge har nytte av forholdet 

Relasjonskvaliteten avgjør nytteverdien 

Eleven profitterer med læring,trivsel,  

psykisk helse og trygt selvbilde. 

Læreren får: 

Bedre arbeidsvilkår 

Høyere tilfredshet 

Bedre selvbilde 



Profesjonell trenerkompetanse 

Profesjonalitet i treneryrket omfatter da 

særlig to grunnspørsmål: 

1. Har treneren tilstrekkelig 

relasjonskompetanse til å nå fram til 

barnet/elevene ? 

2. Har treneren tilstrekkelig naturlig 

autoritet og fagkompetanse til å lede 

læring ? 



Kunstig og naturlig autoritet 

 

Kunstig autoritet: Posisjon og makt 

 

Naturlig autoritet: Relasjon og tillit 

 

Det oppstår lojalitet i forholdet 

Læring skjer uten motstand 



Relasjonell atferd 

Alle mennesker har ansvar for sin relasjonelle atferd 

 
- det  betyr at jeg tar ansvar for min påvirkning på andre 

 

- det betyr at jeg ser meg selv  i et relasjonelt perspektiv  

 

- det betyr at jeg møter medmennesker med vennlighet 

 

- det betyr at jeg tar ansvar for stemninger omkring meg 

 

- det betyr at jeg regulerer andres atferd i møte med meg   



Trenerens relasjonelle atferd 

Det er rimelig enkelt å observere og notere 

trenerens 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 



Hva gjør jeg hver dag ? 

Morningens relasjonelle atferd ? 

Møtenes relasjonelle innhold ? 

Synlighetens relasjonelle innhold og atferd ? 

Tilbakemeldingenes relasjonelle innhold ? 

Dialogenes relasjonelle innhold ? 

Min empatiske praksis ? 

Min relasjonelle oppmerksomhet ? 

 

Min fortrolige observatør og rådgiver ? 
 

 



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” 


