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• av Anne Mari Undheim, førsteamanuensis,  
Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse, NTNU

Norske barn tilbringer store deler av dagen på skolen - i mange år. Skolen er etter 
heimen den viktigste arena i barn og unges liv. Artikkelen drøfter hvordan skolemiljø 
og relasjon til lærer får en viktig betydning for elevenes læring og utvikling.

Nyere utviklingspsykologi legger vekt på 
det bio-psyko-sosiale utgangspunkt hvor 
det er et intimt samspill mellom biologiske, 
psykologiske og sosiale faktorer. Selv om 
hjernens utvikling til en viss grad styres og 
kontrolleres av genetisk informasjon, så 
forestiller man seg at en betydningsfull del 
av hjernens strukturering og nevrale 
mønster utvikler seg og forsterkes gjennom 
menneskets interaksjon med omgivelsene. 
Ikke bare sammenhengen mellom de tre 
faglige disipliner er viktig for utviklingen, 
men den beskriver også helheten som best 
tar vare på utvikling, og som skapes som 
mer enn summen av det biologiske, det 
psykologiske og det sosiale. Ved å ha et 
kreativt overskridende fokus på de proses-
sene som beveger seg utover disse har man 
skapt ideen om de ”uante mulighetene” 
som et sentralt element (Hertz, 2011). 
Dette er et spennende utgangspunkt. 

Når helheten av det biologiske, det 
psykologiske og det sosiale er mer enn 
summen av de enkelte delene, betyr det at 
det biologiske blir formet i det psykologiske 
og det sosiale møtet med omgivelsene på en 
slik måte at hjernen får muligheter til å 
utvikle seg avhengig av samspillet. Helhe-
ten oppstår ut fra den måten de enkelte 
delene spiller sammen på. Drevet av 
nysgjerrighet på barnet, kan man lete etter 

måter der vi kan få de ulike områdene og 
kunnskapsområdene til å spille sammen på 
best mulig måte. Det blir da avgjørende 
hvilke medspillere barnet har på de ulike 
områdene. Dette er forenlig med moderne 
utviklingspsykologisk forskning (for 
eksempel Stern, 2000).

”Biologiens potensial” kan bare settes ut i 
livet i det omfang det blir muliggjort 
gjennom miljømessige påvirkninger 
(Cicchetti, 2002). Tilknytning blir ofte 
fremhevet som et bærende element. Det 
dreier seg da om de relasjonene som virker 
avgjørende for barnets opplevelse av å føle 
seg betydningsfull og forbundet med andre i 
et felleskap og det å føle seg inkludert og 
verdsatt i et miljø.

Dette er et komplekst og dynamisk 
bio-psyko-sosialt samspill som vi som har 
med barn og unge å gjøre ikke kan la være å 
påvirke. Vi er en del av dette samspillet, og 
vi er forpliktet til å påvirke på den mest 
mulig utviklingsfremmende måten. Vi er 
viktige agenter i barn og unges liv, og 
påvirker deres utvikling i sterk grad ved det 
samspillet (relasjonen) vi representerer.

Barnet speiler seg i omgivelsenes syn på 
seg selv. Andes tiltro, bekymring eller likegyl-
dighet til dem vil gi inspirasjon eller 
bekymring. Omgivelsenes bekymring for 
barnet kan avspeile seg som barnets egen 

bekymring for egne muligheter. Mens det at 
omgivelsene er åpen for ”uante muligheter” 
hos barnet, påvirker også barnets egne 
forventninger til hva det kan oppnå. ”Slik 
man betrakter et menneske, slik behandler 
man det også”, sies det, og det er derfor 
viktig at de mennesker som omgir barnet har 
tro på deres muligheter. Det er viktig å være 
klar over at alle mennesker har utviklingspo-
tensial selv om det ikke umiddelbart er 
synlig, men som kan dyrkes fram og 
videreforedles. 

Hvorfor er skolen viktig?
Ved siden av familien er skolen den 
viktigste arenaen i barn og unges liv. Den 
regulerer hverdagen, legger grunnlag for 
kunnskap om seg selv som en mestrende 
person, og oppøver i samarbeid, samhand-
ling og felleskap slik at barn og ungdom 
finner sin plass i jevnaldringsgruppa. Man 
lærer å konkurrere og oppøver evne til å 
vinne, men også til å tape spillet uten å tape 
selvfølelsen. Mestringsopplevelser i skolen 
av ulike slag skaper også tillit til egne evner, 
hvor store eller begrensende de enn måtte 
være. Men for noen kan skolen bli en 
bekreftelse på at man ikke holder mål. Det 
kan bli en kilde til mindreverdighetsfølelse, 
som får sin bekreftelse i stadig nye neder-
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lag. Gjennom passe doserte oppgaver og i 
samvær med jevnaldrende skal hvert enkelt 
barn få mulighet til å se på seg selv som 
mestrende, tilhørende et fellesskap hvor 
hver har sin plass, med sine styrker og 
svakheter.

Trivsel
Skoletrivsel kan oppfattes som et konti-
nuum - fra mye til lite - hvor mest mulig 
fravær av negative faktorer og størst mulig 
tilstedeværelse av positive faktorer vil skape 
en god skoletrivsel.

Gode relasjoner til lærer fremmer ikke 
bare elevenes trivsel, men fremmer også 
positiv atferd og en følelse av tilhørighet som 
gir motivasjon til faglige aktiviteter. Trivsel 
innebærer blant annet godt arbeidsmiljø. Da 
er god lærer-elevrelasjon hvor eleven 
opplever støtte fra lærer, en viktig ingrediens. 
Effekten av alle disse variablene påvirker 
faglige prestasjoner. Elever trenger å føle seg 
vel på skolen og oppleve god tone med andre 
elever og lærerne. Da vil de motiveres til å 

yte mer faglig. Skoler som lykkes med å 
skape gode læringsmiljø, har oftest både 
gode sosiale og faglige oppfølginger av 
elevene. Positivt læringsmiljø = trivsel.

Godt skoleklima som fremmer elevers 
læring, preges av ro, orden, punktlighet og 
høflighet i timene (NIFO, 2011). Klasse-
romsledelse er en sentral faktor i denne 
sammenheng. Gode rammer om undervis-
ningssituasjonen som sikrer ro og orden, vil 
gi elevene best mulig kvalitet på læringssitua-
sjonen. Det vil også sikre elevene gode 
emosjonelle og sosiale læringsbetingelser. 
Dårlig ledelse kan hemme slik utvikling. 
Tydelig klasseledelse er viktig for alle barn, 
men spesielt viktig for elever som av ulike 
grunner strever i skolen eller tilhører 
risikogrupper.

Lærer kan bruke mer tid og energi på 
elevenes læringsprosess når det er overvekt av 
gode relasjoner i klassen. Lærerens kapasitet 
frigjøres da til å fokusere på faglig læring, og 
det fremmer også lærerens trivsel. Elever som 
trives er også mer motivert for å løse 
oppgaver og vil forsøke å mestre de utford-

ringer de møter i skolen på en god måte. På 
den måten blir skolen også meningsfull for 
dem. Dette vil også indirekte påvirke andre 
elever i klassen. Elever som ikke har en god 
relasjon til lærer, som trives dårlig, vil lettere 
vise negativ og læringshemmende atferd. De 
vil mistrives på skolen og oppleve lite 
tilhørighet. De vil også være mindre lojale 
mot skolen og mot de verdier som formidles 
der. 

Kommunikasjon
All atferd er kommunikasjon. Det er derfor 
ikke mulig å ikke-kommunisere. Vi må 
være bevisst hvilket budskap vår atferd vil 
kommunisere til andre. Hvis eleven får 
speile seg i positive forventninger, oppstår 
et slags overskudd hos eleven som øker 
motivasjon for læring. Etter hvert vil eleven 
da få flere og flere dagligdagse erfaringer 
med å kunne mer enn man selv og andre 
forventer. Dette kan endre elevens selvfor-
ståelse. En motsatt holdning, «dette blir 
nok for vanskelig for deg», vil hemme 
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elevens utvikling slik at det kanskje i 
mindre grad tar i bruk de muligheter som 
ligger der.

Det er også viktig å være obs på hva 
elever vil signalisere til oss ved sin atferd. 
Problematferd kan være en invitasjon. Barn 
har ofte en paradoksal måte å uttrykke sine 
invitasjoner til andre på. ”Hold deg vekk” 
kan ofte oppfattes som ”Jeg er redd for at du 
ikke er glad i meg, så jeg tester deg ut ved å 
holde avstand. Hvis det lykkes, er det bevist 
at du ikke er glad i meg”. Det er viktig å få 
øye på budskapet i barnets invitasjon. I 
skolen møter vi ofte slike budskap hos elever, 
og det er viktig å forstå deres formidling selv 
om den kan være indirekte i formen.

Kommunikasjon med en annen betyr å ta 
del i denne personens forståelse. Gjennom å 
dele andres forståelse, kan vi endre vår egen 
forståelse. Vi ser aldri de andre slik som de 
er, men gjennom det bildet vi har dannet oss 
av dem (”forforståelse”). I møtet med andre 
er det viktig å være åpen for å endre vår 
forforståelse, være åpen for de ”uante 
mulighetene” i andre. Som voksen, som 
lærer er det viktig å være bevisst på sin egen 
rolle i samhandlingen. Hva bidrar jeg med? 
Hvilke signaler sender jeg til elevene om 
deres muligheter?

Relasjon
Forskning forteller oss at relasjon til lærer 
er viktig for læring. Man lærer best i det 
faget hvor man liker læreren. Tro på egen 
mestring er viktig for læring. Lærers 
forventning til eleven påvirker elevens syn 
på sin egen mulighet for mestring og hva 
man kan få til (Dweck, 2007).

Daniel Sterns (2004) forskning om 
relasjonens betydning for menneskets 
utvikling har vært viktig for fokus på relasjon 
i undervisningssituasjoner. I samvær med 
andre skapes det indre bilder med erfaring 
fra interaksjonen som bidrar til oppbygning 
av relasjonene, bilder av seg selv og av den 
andre og emosjoner knyttet til samspillet 
dem imellom. Relasjonskompetanse 
innebærer bevissthet om verdier og holdnin-
ger som preger samværet mellom individene. 
Relasjonskompetanse handler om å kjenne 
seg selv og å forstå den andres opplevelse, 
samt å forstå hva som skjer i samspillet med 
den andre (Røkenes & Hansen, 2002).

 Juul og Jensen (2006) definerer rela-
sjonskompetanse som læreres evne til å se 
den enkelte elev på dennes premisser og 
matche sin atferd etter disse, uten å legge fra 
seg lederskap og ansvar for relasjonenes 

kvalitet. Det er også viktig å ha evnen til å 
være autentisk i kontakten. Det er viktig å 
være klar over at relasjonen er asymmetrisk. 
Ansvarsfordelingen er viktig: det er den 
voksne som er den profesjonelle som har 
ansvar for relasjonskvaliteten. Det fine er at 
lærer kan møte eleven med de kvaliteter som 
mangler (Juul & Jensen, 2006). Lærerens 
væremåte påvirker i stor grad klimaet i 
klassen og dermed læringsmiljøet. 

Anerkjennelse
Det med å oppleve seg anerkjent viser seg å 
være en sentral dimensjon. Det forutsetter 
et likeverdig og gjensidig forhold mellom 
partene hvor eleven opplever seg som 
betydningsfull. Det er viktig at læreren er 
seg bevisst den muligheten han/hun har for 
å gi eleven et bilde av seg selv som viktig 
person. Elevene blir kjent med seg selv som 

en mestrende person gjennom de samspills-
erfaringene de har med andre som betyr 
noe for dem. Her har læreren en viktig 
rolle. Anerkjennelse innebærer at læreren 
lytter, forstår og bekrefter eleven. Læreren 
må imidlertid også respondere på negativ 
atferd på en adekvat måte. Gjennom de 
daglige møter i skolen, med elever og lærer, 
og gjennom tilbakemelding fra lærer, 
bygges elevens selvoppfatning som mest-
rende elev.  Hva læreren da bidrar med av 
kommentarer og bekreftelse i løpet av 
skoledagen blir veldig viktig. Elevens 
selvbilde bygges eller svekkes alt etter de 
påvirkninger eleven møter fra viktige, 
relevante andre. I skolen er lærer en slik 
viktig person. Individuell respons og 
oppfølging fra lærere, får elever til å tro at 
de betyr noe for læreren. Dette øker elevers 
generelle selvoppfatning (Wenzel, 1998).
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Læreren som person vil i stor grad 
påvirke kvaliteten på forholdet lærer-elev. 
Lærer-elev-relasjon er et asymmetrisk 
maktforhold som gir læreren størst ansvar for 
relasjonens kvalitet mellom dem.  Ulike 
lærere har ulik relasjonskompetanse og 
utøver den også forskjellig. Men relasjon er 
en dynamisk faktor som kan utvikles.

Studier i mental helse viser at flere 
risikofaktorer for utvikling av helseproblem 
er knyttet til skoleforhold. Det er lett å forstå 
at dårlig relasjon til lærer bidrar til stress og 
mistrivsel over tid hos elever. Kvaliteten på 
lærer-elev- relasjonen vil være av størst 
betydning for elver som har risiko for 
skjevutvikling som følge av problem som 
omsorgssvikt, lærevansker eller ulike psykiske 
vansker (Drugli, 2011). Hvis elevene får mye 

faglig støtte fra lærer, hjelper det dem til å 
gjøre det bedre på akademiske områder og 
det vil igjen påvirke både deres interesse for 
og deres resultat på skolen. Positive skolere-
sultat er assosiert med god relasjon til en 
lærer som er varm, til å stole på, og som det 
er lite konflikter med (Baker et al, 2008).  
Ifølge elever er stress og negativt humør eller 
sinnsstemning hos læreren og det at læreren 
prøver å imponere, andre faktorer som 
påvirker forholdet til lærer negativt (S Yoon, 
2002).

Skoletilhørighet
Skoletilhørighet er viktig for læring og 
trivsel i skolen. Opplevelse av skoletilhørig-
het innebærer: være personlig akseptert, 

respektert, inkludert og støttet av andre i 
det skolesosiale miljøet (Goodenow, 1993). 
Det er også viktig med elevenes eget 
engasjement og deres opplevelse av 
tilknytning til skolen. Ifølge Samdal (1998) 
er det to dimensjoner ved skolen som har 
størst sammenheng med tilfredshet i 
skolen. Det er elevenes opplevelse av egen 
involvering i skolen og graden av lærer-
støtte. Kanskje henger disse to sammen.

Skoletilhørighet er særlig viktig blant 
ungdom fordi de stoler mindre på familie 
som en naturlig del av frigjøringsfasen sin 
(Shochet et al, 2006). De stoler mer og mer 
på relasjoner fra skole, venner og andre 
utenom familien. Elever som føler lite 
tilknytning til skolen, viser ofte mer 
atferdsproblem. Dette er veldig viktig. Det 
viser seg at atferdsproblem i 6. - 8. klasse har 
negativ sammenheng med hvorvidt elevene 
føler skoletilhørighet. Det er også positiv 
sammenheng mellom skoletilhørighet og 
selvoppfatning, og hvilken holdning man 
har til skolen (Shochet et al, 2006). Dette 
påvirker motivasjon og prestasjon i skolen 
(Osterman, 2000).  Det er derfor viktig å 
bygge elevers selvtillit på en god måte, og 
legge til rette for at alle skal oppleve at de 
hører med i fellesskapet. Det viser seg også at 
dårlig skoletilhørighet har sammenheng med 
kriminalitet og risikoatferd. Hvis man føler 
seg som del av skolen, er det mindre 
sannsynlig at man involverer seg i negativ 
aktivitet.  Dette viser hvor viktig det er for 
elever både å bry seg om seg selv og andre, 
samt å oppleve at noen bryr seg om dem på 
skolen. Enkelte studier antyder også at 
skoletilhørighet kan forårsake fremtidige 
psykiske helseproblem (Kuperminc et al, 
2001).

Skole og psykisk helse
En studie blant ungdom i Midt-Norge 
(Undheim & Sund, 2005) undersøkte 
hvordan skolerelaterte sammenhenger 
påvirket framtidige depressive symptomer. 
Alle skolevariabler som ble undersøkt viste 
signifikant sammenheng med depressive 
symptomer. Både høyt skolestress, lite 
lærerstøtte og dårlig klassetrivsel var med 
og påvirket framtidig depresjon blant 
ungdom. Det viste seg også at med økende 
alder, rapporterte elevene at de fikk mindre 
støtte fra lærere. Dette er det motsatte av 
hva man kan tenke seg de trengte ettersom 
skolefaglige krav økte.

Undersøkelsen viste også at det var noen 
interessante forskjeller mellom gutter og 
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jenter. Jenter viste at høyt skolestress og liten 
lærerstøtte predikerte depressive symptom 
året etter, men dette var ikke på samme måte 
tilfelle for guttene. Når det gjelder forhold til 
lærer, kan man derfor tenke seg at jenter 
generelt er mer sårbare for kvaliteten på 
lærerrelasjonen enn gutter er. Studien viste 
også sterkere sammenheng mellom depres-
sive symptomer og klassetrivsel for jenter enn 
for gutter. Dette er viktig fordi jentene igjen 
kanskje er mer avhengig av at sosiale 
relasjoner fungerer enn hva guttene er. Andre 
studier har vist at sosial støtte kan redusere 
sårbarhet for stress og depresjon (DuBois et 
al 1992, Bandura, 1999). Dette viser hvor 
stor betydning det har for barn og ungdom 
at lærere ser dem, bekrefter dem og bryr seg 
om dem. Elever som føler seg sett av lærer, 
vil også lettere selv bidra til et positivt 
klassemiljø.

Noen elevgrupper er mer sårbar enn 
andre på disse områdene. Elever med god 
sosial kompetanse og god oppmerksomhets-
evne, har størst sjanse for å ha høy grad av 
nærhet og lite konflikt i relasjon til lærer. 
Elever med atferdsvansker har størst sjanse 
for å utvikle negative relasjoner til sine 
lærere. Barn med ADHD-problematikk som 
ofte er uoppmerksomme og har en rastløs 
atferd, vil derfor være utsatte. Deres atferd 
fører ofte til at de irriterer både medelever og 
lærere, og dette påvirker igjen andres 
relasjoner til dem.  

Skolen er viktig for barn fordi de 
tilbringer svært mye tid der over mange år. 
De møter faglige utfordringer som er 
grunnlaget for arbeid og utdanning senere i 
livet. Kvaliteten på skolen og miljøet der er 
viktige rammefaktorer for faglig og mennes-
kelig utvikling. Påvirkning og tilbakemelding 
fra skolen, fra lærere og medelever, former 
elevene til morgendagens voksne. Det er 
viktig at flest mulig barn møter lærere som 
stimulerer utvikling på en god måte slik at de 
selv kan utnytte sitt potensial på en best 
mulig måte.
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