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Struktur:

Rammer og rutiner

Øvelse

Påminnelser

Omsorgsfull kontroll

Læringsstøttene 
tilbakemeldinger

Vennskap og relasjoner i et  
miljø preget av: 

Raushet for hverandre

Samarbeid om læring

Inkludering i og utenfor 
klasserommet

Skole-hjem samarbeid:

Relasjoner

Tillitt

Samarbeid om 

utfordringer

Kommunikasjon og relasjon:

Empati

Varme

Anerkjennelse

Sosial korrigering

Samtaler

Undervisning:

Faglige mål

Sosiale mål

Engasjerte elever

Samarbeidslæring

Tilpasset

Variert

Godt 
skolemiljø
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Tilleggsfaktorer:

o Foreldrestøtte

o Friminutt

o Trivsel

o Mestring og 
motivasjon

o Mobbing

Læringsmiljøundersøkelsen 
Lenden

o Trygghet

o Åpenhet

o Støtte 

o Klarhet

o Elevferdigheter

o Felles forankring

o Elevmedvirkning

o Identitet 



Positivt læringsmiljø

Høy foreldrestøtte

Foreldrenes måte å       
oppdra sine egne barn på

Foreldrenes engasjement i 
andres barn 

Samarbeid og relasjoner 
mellom foreldre

Samarbeid foreldre har  med 
skolen og relasjon til lærere

Høy lærerstøtte

Faglig støtte

Sosial/emosjon
ell  støtte

Strukturstøtte

Relasjoner og 
vennskap mellom 
elevene

Atmosfære

Vennlighet

Positive nysgjerrighet 
mot andre

Høflighet

Hjelpsomhet

Relasjoner + Samarbeid er kjernen i gode læringsmiljøer



Foreldrestøtte 
er viktig

3 hovedmåter

Eget barn: oppdragelse og skolefagligstøtte.

Klassestøtte: lærer og eget barns medelever.

Skolestøtte: engasjere seg i skolen, holdninger til 
skole, viktigheten av utdanning.



Problemer i 
foreldrekonteksten

• Åpenhet: Er en forutsetning for et godt samarbeid, 
men det forutsetter også at foreldre har en rimelig 
innsikt i eget barns styrker og svakheter og kan se en 
sak fra flere sider og ikke gå i forsvar.

• Maktforskyving: Når barnets historie blir gyldig 
uten å sjekke ut, kan dette føre til at foreldrene får 
en fordreid virkelighetsoppfatning, manglende 
objektivitet (ulik modellmakt og definisjonsmakt).

• Konfliktforskyving: Det er sammenheng mellom 
konflikter blant barn og konflikter blant de voksne. 
Eller dersom foreldre blander seg inn og skal ordne 
opp på en uhensiktsmessig måte. 

• Personlig historie: En drar med seg egne erfaringer 
inn i foreldrerolle, oppdragelse eller i forhold til eget 
barns situasjon og opplevelser



Alle barn skal 
ha rett til 

1. Å bli behandlet høflig

2. Å bli behandlet med respekt

3. Å få være med i jevnaldringsrelasjoner (felles 
lek og aktiviteter)

Barn må kvalifisere seg til:

4. Tillitsrelasjoner (være en til å stole på)

5. Verdsettingsrelasjoner og anerkjennelse.

6. Kjærlighetsrelasjoner (som f.eks vennskap)



Å få respekt  fra medelever

For det første kan man få 
respekt gjennom eiendeler eller 
utseende. At man ser bra ut, 
har fine klær eller den 
aller nyeste og beste 
mobiltelefonen gir respekt.
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For det andre kan 
man posisjonere seg til respekt :

• Ved å bryte noen regler
• Ved å være best i noe

2

Den siste formen for respekt, 
som elevene trekker frem som 
den egentlige respekten, er å 
være åpen, lyttende og snill.

• Å bli gitt respekt er å kunne få 
en ny sjanse dersom man har 
gjort noe galt.
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Viktige begreper for å beskrive sosiale strategier

Positive

• Fremsnakking

• Høflighet

• Hjelpsomhet

• Positivt fokus

• Vennlighet

• Sosial korrigering*

Negative

• Sosial korrigering*

• Sosial devaluering
- direkte: røft språk, «kulhet», negativ humor, 
direkte negative kommentarer, negative 
kallenavn etc

- indirekte: utfrysing, utestengning, 
baksnakking, rykteutsetting

• Krenkelser



3) Tenkehjernen
2) Følelseshjernen
1) Overlevelseshjernen



Hva bør 
fokuseres på?

Følelsesregulering

Konflikthåndtering og forhandlingsstrategier

Forholde seg til regler

Turtaking

Kunne vinne og tape

Rettferdighetsorientering

Perspektivtaking



Hva er det 
særlig viktig at 
vi trener våre 
barn i

1. Å være en god venn

2. Å kunne ta andres perspektiv

3. Å sette ord på egne tanker, følelser og 
opplevelser.( filtreringsferdigheter)

4. Selvkontroll/selvregulering

5. Å kunne leke

6. Språkstimulering generelt fordi språk er viktig 
for vennskap, skoleprestasjoner og psykisk 
helse.



Foreldrerollen 
når barna 
forteller om 
episoder fra 
skoledagen

Mange barn forteller ofte om hva andre gjør mot dem 
og ikke hva de gjør mot andre. Lytt til ditt barns 
historie, men spør samtidig også hva ditt barn gjorde.

Hjelp hele tiden barnet ditt gjennom spørsmålene :

• Hva ville du oppnå med det du gjorde? (intensjon, 
mål)

• Oppnådde du det du hadde tenkt? (resultat)

• Gikk det du gjorde ut over noen andre? 
(perspektivtaking) 

• Hva kunne du gjort annerledes?

• Hva vil du prøve neste gang?

La konfliktområder gå i voksne kanaler, ikke via barnet.



Verdiformidlings

modell

Bekrefte

Modellere

Regulere

Tilrettelegge

Ref. Terje Seljelid


