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Kunsten å mate den rette ulven 
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Et tverrfaglig, internasjonalt kunnskapsfelt vokser fram: 

1. Paradigmeskifte i utviklingspsykologi. Barnet er kompetent
• Relasjonen trumfer alt. Betydningen av trygg tilknytning for barnets læring og utvikling

• Betydningen av sosial, emosjonell og interkulturell kompetanse (SEI), også for akademiske 
ferdigheter

• Konsekvens for lærerrollen. Relasjonskompetanse kan trenes og utvikles hele livet 

2. Oppmerksomt nærvær og annen mental trening
Forskningsbaserte og hensiktsmessige tilnærminger for å trene og utvikle:

A. Læreres SEI, relasjonskompetanse og fagpersonlige utvikling

B. Elevenes SEI, psykiske helse og livsmestringsevne

3. Nevrovitenskap
Hjernen utvikler seg i samspill med andre. 
Den er bruksavhengig – endrer seg ut fra hva vi bruker den til



Omsorg og empati har 3 sider

Ta imot omsorg

Gi omsorg Kultivere
selvomsorg



A  Noe skjer                    Reaksjon /automatisk handling

B Noe skjer              ….mellomrom… Velge handling/respons

Mellom stimulus og respons er et mellomrom
I dette mellomrommet er vår evne 
til å velge vår respons. 
I denne responsen 
ligger vår mulighet for vekst og frihet.

- Viktor Frankl

Kilde: Kurshefte I Oppmerksomhetstrening, Michael de Vibe, Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten

https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0


Lande her og nå



Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

• Er å øve seg i å være bevisst oppmerksom i øyeblikket 

• Samtidig øve en holdning av aksept og vennlighet, åpenhet 
og undring overfor det som erfares akkurat nå



Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen (2017)

2.5.1 Folkehelse og livsmestring 

• Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene 
kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å 
ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt 
selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. 

• Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor 
betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne 
påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til 
at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske 
utfordringer på en best mulig måte. 

• Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, 
seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. 
Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å 
kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser 
og relasjoner hører også hjemme under dette temaet. 



• Beskytter meg
• Trøster meg
• Viser godhet for meg
• Organiserer følelsene mine

TRYGGHETSSIRKELEN®

Voksne med fokus på barnets behov
© Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

Jeg 
trenger 
at du

Støtter min 
utforsking

Tar i mot meg 
når jeg søker 
deg

Jeg 
trenger 
at du

• Passer på meg
• Fryder deg over meg
• Hjelper meg når jeg    
trenger det
• Har det gøy med meg

Jeg 
trenger 
at du

Jeg 
trenger
at du 

• Alltid: Vær STØRRE, STERKERE, 

KLOKERE – og GOD

• Når det er mulig: Følg barnets behov

• Når det er nødvendig: Ta styring



Kontakt mellom etasjene

Hjernen utvikler seg i samspill
Brudd i kontakten

3.etasje: Tenke

2.etasje: Føle

1.etasje: Sanse

Kilde: RVTS Sør

Forskning viser at trening i ON fører til
• Grå substans i prefrontal cortex øker
• Hippocampus vokser i volum
• Amygdala reduseres i volum



Relasjonell kompetanse –
kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre 

• Vi har et medfødte potensial for relasjonskompetanse: Kunsten å ta vare på og 
forholde seg til seg selv, være omsorgsfull og empatisk overfor andre, skaffe seg 
venner, samarbeide

• Egenskaper, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, 
vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker

• Hele spekteret av denne kompetansen kan trenes og utvikles. Vi må bare 
avgrense relasjonskompetansen til noe som kan håndteres som tema for 
bevisstgjøring og trening 

(Spurkeland 2012)



De viktige relasjonene 
- paradigmeskiftet i synet på barnet

- Barnets utvikling ivaretas best i i relasjoner preget av respekt og 
likeverd, anerkjennelse og empati,  interesse og toleranse

- Unngå å se eleven som et objekt som skal repareres for å fungere 
i læringssammenheng

Konsekvens:
Hvis vi vil bedre innlæringen må vi utdanne lærere til å skape  

gode relasjoner
(Jensen, 2017; Hattie 2009;Nordenbo mfl, 2008)



Klasseledelse

Fagkompetanse Rammer og regler

Personlig kvalitet

Relasjonskompetanse

Etter Thomas Nordahl, Anne Sælebakke 2017



Sosial, emosjonell og interkulturell kompetanse (SEI)

Se Helle Jensen introduserer prosjektet her: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po

Se artkkel publisert 23.april 2019 i European Journal of Teacher Education: ”Social, emotional and intercultural competencies: a literature review with a particular focus on the school staff.”
https://www.tandfonline.com/eprint/8tM4fbIfYsuhH6UNTMtW/full?target=10.1080/02619768.2019.1604670

1. Selv-oppmerksomhet. Gjenkjenne egne følelser, 
tanker og kroppsfornemmelser

2. Selvregulering. Evnen til å regulere seg, håndtere 
stress, motivere seg

3. Sosial/ interkulturell bevissthet. Empati og 
forståelse. Se andre innenfra og seg selv utenfra

4. Relasjonsferdigheter. Inkl. konflikthåndtering

5. Ansvarlige beslutningstaking. Handle adekvat på 
bakgrunn av forståelse av seg selv og andre

Erasmus+ Programme
of the European Union

https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po
https://www.tandfonline.com/eprint/8tM4fbIfYsuhH6UNTMtW/full?target=10.1080/02619768.2019.1604670


HER: Allmenn tilnærming til livsmestring

• Relasjonen til seg selv (JEG)
o Bli kjent med 
o Håndtere seg selv. Utvikle selvomsorg
o Lære seg verktøy for stressmestring og følelsesregulering 

• Relasjonen til andre (JEG-DU)
o Ha seg selv med, sammen med andre. Bevisstgjøre grenser
o Øve kontakt, kommunikasjon og konfliktløsning 
o Trene empati. Gi og ta imot

• VI - perspektivet 
o Bevisstgjøre og trene evnen til samarbeid og samhørighet
o Kunne ta andres perspektiv
o Være del av et inkluderende fellesskap 

Anne Sælebakke 2018



- en modell over menneskets grunnkompetanse

Jes Bertelsen 2007



3 ting å huske, HEI – prinsippet

H  Her og nå - være
Gire ned, være her og nå

E   Er som det er - en holdning

Akseptere øyeblikket som det er

I     I fokus  - et valg          
Indre forankring av 

oppmerksomheten i kropp, pust mm



Tre typer øvelser/trening 
Ref til: The ReSource Project - Stor tysk studie om virkningen av ulik trening

1. Trene nærvær. Være her og nå 
Trene oppmerksomhet og fokus på kroppsbevissthet og pust

2.   Øve affektbevissthet og hjertekvalitet 
• Aksept av vanskelige emosjoner
• Styrke positive emosjoner som vennlighet, takknemlighet, godhet
• Øke motivasjonen for å være god og hjelpsom overfor andre 

3. Ta nye perspektiv. Øve metakognitive ferdigheter
• Oppdage egne mønstre og holdninger. 
• Dele sårbare hverdagssituasjoner
• Se seg selv utenfra og den andre innenfra 

Se artikkel om prosjektet: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_type_of_meditation_is_best_for_you
Se Michael de Vibe sin norske oppsummering av prosjektet her: https://www.mindfulnessnorge.no/Forsiden.html?actions=39:content&idc=96

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_type_of_meditation_is_best_for_you
https://www.mindfulnessnorge.no/Forsiden.html?actions=39:content&idc=96


3 typer trening

1. Nærvær og fokus

2.  Affektbevissthet
Hjertekvalitet 

3.  Perspektiv trening 
Metakognitive ferdigheter

Ramme for treningen 

VI

DUJEG





3 ting å huske, HEI – prinsippet

H  Her og nå
Gire ned, være her og nå

E   Er som det er

Akseptere øyeblikket som det er

I     I fokus
Indre/ytre forankring av  

oppmerksomheten 60/40



Klasseledelse

Fagkompetanse Rammer og regler

Personlig kvalitet

Relasjonskompetanse

Etter Thomas Nordahl, Anne Sælebakke 2017



Konsekvenser for lærerrollen:
Fagpersonlig utvikling
• I alt profesjonelt arbeid spiller fagpersonens utstråling, væremåte 

og gjennomslagskraft en viktig rolle

• Å undersøke, erkjenne og bearbeide tanke- og handlingsmønstre 
som hindrer oss i å realisere vårt faglige engasjement og potensiale 
i relasjon til andre

• Dette er en kontinuerlig prosess

Summen af pedagogens formidlingskompetanse og 
relasjonskompetanse utgør den fagpersonlige kompetansen

- Helle Jensen



Relasjonskompetanse 

Det pedagogiske håndverket 

Pedagogens evne til å se det enkelte barn på dets egne premisser, og 
avstemme sin egen atferd uten dermed å legge fra seg lederskapet og 
evnen til å være autentisk i kontakten

Den pedagogiske etikken 

Pedagogens evne til å påta seg det hele og fulle ansvaret for kvaliteten i 
relasjonen. 

Juul og Jensen, 2002



INTRO til dialogøvelse 
«Hvordan reagerer du under press?»

Vi er født til å utvikle oss i relasjon til hverandre. Vi har alle 
behov for å føle oss verdifulle. 

•Hvordan reagerer du under press? Dvs når du ikke føler deg 
verdifull, eller strekker deg for langt.

• Beskytter du deg? 
• Tar det ut på andre?(Deres skyld. De er dumme)
• Tar alt på deg selv? (Føler skyld. Kritiserer deg selv)

•Hvor er punktet du kunne ha gjort noe annet enn det du 
gjorde?

Kilde: Helle Jensen

Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg



Dialogøvelse: Hvordan reagerer du under press?

1. Velg en utfordrende situasjon. Hva skjedde? Hva så du, hva hørte 
du? Beskriv situasjonen konkret via sansene, uten å tolke eller 
vurdere. 

2. Hva gjør/gjorde dette med deg? Hvilke følelser, reaksjoner, 
impulser, tanker? Hvilke deler av den relasjonelle 
grunnkompetansen er med, hva mangler? 

Hensikt: Fokusperson får mulighet til å oppdage egne reaksjoner, 
mønstre, måter å forholde seg. Hvor er du du mister deg selv?  Hvordan 
beholde nærværet? Samtalepartner speiler, spør og gjengir. 
Gjerne med en refleksjonspartner.



Effekt for lærere – og elever

Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg

 Større evne til å takle jobbstress, og vurdere utfordrende elever mer 
positivt (Taylor et al, 2016)

 Bedre til å skape og opprettholde et optimalt klassemiljø, og støttende 
relasjoner til de mest utfordrende elevene (Jennings PA, 2015)

 Lærerne: Nærvær, relasjonelle problemer, angst og følelsesregulering 
Elever: Stress, selvregulering, skolespesifikk mestring og 
mellommenneskelige problemer (Gouda S et al, 2016)



Publisert 28.mars 2019: 

Mindfulness-Based Intervention for Educators: Effekter 
av en skolebasert Cluster Randomized Controlled Study

Oppløftende studie. 8 ukers intervensjonen for lærere. Den senket stress 
hos lærerne, og bedret studentenes opplevde relasjon og tilknytning til 
lærerne, uten at de var del av intervensjonen. Men oppfølgingstiden var 
kort (6 uker etter 8 ukers kurset).

Ved hjelp av en randomisert kontrollert design i en klynge (skole) ble 185 lærere som arbeider i 20 
australske skoler randomisert til en intervensjonsgruppe (10 skoler, nummer = 85, middelalder = 
42,34 år) eller en kontrollgruppe (10 skoler, tall = 100, gjennomsnitt alder = 43,7 år). Flere 
regresjonsanalyser ble utført for å undersøke effekten av inngrep på velvære og læringsrelaterte 
utfall og studenters følelse av tilknytning til lærere målt etter inngrep etter å ha kontrollert 
grunnlinjen.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-019-01147-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-019-01147-1


Konklusjon vedr. mindfulness i skolen

Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg

 Viktig å knytte det til etikk og prososial handling (Simpson, 2016)

• Fare: Styrke egokrefter og det rådende system, målstyring, markedskrefter

• Viktig å se på årsakene til stress og å endre systemet, ikke bare få individet 
til å mestre det eksisterende

• Endre fokus fra JEG-orientering til VI-orientering 

 Betydning for skolepolitiske utfordringer: Akademiske ferdigheter, psykisk 
helse og personlig utvikling  (MAPPG, 2015)

 Styrker sider ved det å være menneske: Regulering av oppmerksomhet, 
følelser, adferd og sosial kompetanse (Jennings, 2015)



EU-prosjekt 2017-2020: Bygge mer tolerante, inkluderende 
og ikke-diskriminerende skolemiljøer i Europa. 

Fra artkkel publisert 23.april 2019 i European Journal of Teacher Education: ”Social, emotional and intercultural competencies: a literature review with a particular focus on the school 
staff.”
https://www.tandfonline.com/eprint/8tM4fbIfYsuhH6UNTMtW/full?target=10.1080/02619768.2019.1604670
Se Helle Jensen introduserer prosjektet her: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po

• Bakgrunn: Flere store forskningsprosjekter har bidratt med evidens for 
betydningen av sosial emosjonell læring (SEL)

• Grunnlag: Forskning som viser at å støtte lærere i å utvikle elevenes faglige 
kompetanser ved bruke av SEL tilnærminger, og støtte denne gjennomføringen, 
kan være avgjørende for denne potensielle muligheten 

• Utdanning av lærere vil være avgjørende for effektene av en SEL-
implementering. Videre anbefales en hel skole tilnærming, lokalt forankret med 
både skoleledere, lærere og elever som deltakere

• Prosjektets mål er å designe og teste en inkluderende helhetsstrategi for å 
støtte lærere og elevers sosiale, emosjonell og interkulturell kompetanse, SEI

https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po
https://www.tandfonline.com/eprint/8tM4fbIfYsuhH6UNTMtW/full?target=10.1080/02619768.2019.1604670
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9LvD_GmYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DviyXtpZRH_SK7IAEIQBIB9kJWZjURZzd_hrs8uM3tA7aBz1K1JR3po


Tre øvingsarenaer
Progresjon og sammenheng

Øve i relasjon til seg selv

* Formelt - sette av tid

* Uformelt 
- i overganger  og  

mellomrom i løpet 
av dagen

Øve i relasjon til andre

60/40

1. I omsorgssituasjoner 
med barna

2. Også i utfordrende 
situasjoner

Øvelser og aktiviteter 
med barn og unge

- Gode rammer og  rytme 
mellom aktivitet og hvile

- Nærværsaktiviteter og 
øvelser

Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg



Nyttige modeller i livsmestring og helse

Hjernen har 3 etasjer

Bli kjent med og støtte seg 
til sin grunnkompetanse

Omsorg har 3 sider



Eksempler på aktiviteter med elever

Utvikle sosial og emosjonell kompetanse

Trene oppmerksomhet og fokuseringsevne

Trygg tilknytning og omsorg

Stressmestring og 
balanse i en digital hverdag



Nøkkelen for å lykkes med livsmestring og 
folkehelse i skolen

• For å se og anerkjenne andre, må vi kjenne oss selv. 

• Å kjenne seg selv er grunnlaget for å ta ansvar for kvaliteten i 
profesjonelle relasjoner

• Det er også grunnlaget for å gi barn og unge tryggere selvfølelse og 
verktøy til å håndtere og regulere seg selv

• Trening og utvikling av relasjonskompetanse må derfor settes på 
dagsorden i profesjonsutviklingen og likestilles med fagkompetanse



Anne Kristine Bergem, psykiater:

Vi trenger å være forberedt….. 

• på at det vil skje vonde og vanskelige ting i livet 

• at følelser som sorg, frustrasjon, fortvilelse og tristhet vil komme til å dukke opp flere 
ganger

• da trenger vi erfaring med at det også er mulig å utholde

«Min påstand er at vi i like stor grad trenger evnen til å leve 
med vonde følelser som gode følelser, og å tåle psykisk 
smerte like mye som å kjenne lykke»

Fra artikkelen «Kunsten å tenke negativt» av
https://rvtssor.no/aktuelt/246/kunsten-a-tenke-negativt/?fbclid=IwAR2GH4BIzj2pE3BEfpG1fWZPV0is0K1_mPq57WPtg6T0UsWx-nFJTGHkxiE

https://rvtssor.no/aktuelt/246/kunsten-a-tenke-negativt/?fbclid=IwAR2GH4BIzj2pE3BEfpG1fWZPV0is0K1_mPq57WPtg6T0UsWx-nFJTGHkxiE


Verdien av et varmere samfunn
Drives vi av nådeløs egeninteresse, eller kan vi tjene på å være uselviske? Hvilket 
vitenskapelig belegg finnes det for et samfunnsideal basert på samarbeid og 
omtanke? 

Fransk dokumentar sendt på NRK. Se: https://tv.nrk.no/program/KOID22008916/verdien-av-et-varmere-
samfunn

https://tv.nrk.no/program/KOID22008916/verdien-av-et-varmere-samfunn
https://tv.nrk.no/program/KOID22008916/verdien-av-et-varmere-samfunn


Mål

A. Elevene– livsmestring i et relasjonelt perspektiv 
1. Føle seg sett og anerkjent av trygge og nærværende voksne

2. Livsmestringstemaer. Forebyggende kunnskap om hvordan vi henger 
sammen og hva vi som mennesker grunnleggende trenger (JEG-DU-VI) 

3. Verktøy til sosial, emosjonell og interkulturell utvikling (SEI)

B. Lærerne
1. Komme i gang og trene oppmerksomt nærvær for egen del. Et minutt 

2. Arbeide med egen SEI kompetanse og relasjonskompetanse

Visjon: Alle barn møter trygge og nærværende voksne
- i et inkluderende lærings- og utviklingsmiljø



HVA NÅ? 
Tre øvingsarenaer- Progresjon og sammenheng

De voksne øver alene og 
sammen (HEI)

* Formelt - sette av tid

* Uformelt 
- i overganger  og  

mellomrom i løpet 
av dagen

I samvær m elevene 

HEI og 60/40

1. I omsorgssituasjoner 
2. Håndtere og regulere 

følelser

3. Løse konflikter

JEG/DU/VI

trening med elevene 

* Girskifte og pusterom
med fokustrening                   

* Dialogøvelser m vennlig
berøring, takknemlighet

* Samarbeidsaktiviteter i
bevegelse, lek mm

Anne Sælebakke



Hva skjer på dette fagfeltet i Norge?
• Etterutdanning for ansatte i barnehager og skoler

ved RBUP Øst og Sør. Starter neste gang i oktober 2020

• Samarbeid med Danmark. Se www.børnslivskundskab.dk. 
Relasjonskompetanse prosjekt ved lærerutdanningen i Århus. 
Planlegger dansk/norsk Teachers training med start aug. 2020

• Noen studiemuligheter ved Høgskoler og Universitet
• Nærvær.no. Nettbasert kurs
• Mindfulness Norge. Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Et 

miljø for faglig og personlig påfyll og utvikling. Arrangerer nærværsdager, retreater og konferanser. 

• Aktuell litteratur……………

http://www.børnslivskundskab.dk/


Kontaktinformasjon

Anne Sælebakke
Lærer, fysioterapeut og psykoterapeut

Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Undervisning, veiledning og terapi

Mobil: 90987412
E-post: anne.saelebakke@gmail.com

www.anneselebakke.no
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