
MED LOUISE KLINGE, ERIK SIGSGAARD 
OG METTE THOR JØRGENSEN

28. april 2020 København
Mange børn skældes ud, selvom det er det værste, 
de ved. Og mange voksne skælder ud, selvom det 
er det værste, de ved. 

Vi tager på denne konference de første skridt til at 
arbejde i retning af en skole uden skældud til gavn 
for både børn og voksne.

SKOLE
UDEN 
SKÆLDUD
HVORFOR OG HVORDAN



Program
9.00 - 9.30:  Registrering og kaffe

9.30 - 9.40:  Velkommen og praktiske oplysninger
   v/ Esben Klange, forlagsredaktør, Dafolo

9.40 - 9.50:  En fælles bevægelse mod et skoleliv uden skældud
   v/ Erik Sigsgaard, Louise Klinge og Mette Thor Jørgensen

 Velkomst ved dagens oplægsholdere.
 
9.50 - 10.30:  Hvad er skældud – og hvorfor griber vi til det? Et historisk blik på  
   skældud i skolen
   v/ Erik Sigsgaard, børneforsker

Skældud er blevet anvendt gennem generationer – og kan defineres som 
det at levere et budskab på en uvenlig måde uden hensyntagen til den 
andens perspektiv. Men hvorfor griber vi til det? Erik Sigsgaard udfolder 
svarene.

10.30 - 10.45: Kort pause

10.45 - 12.00: Betydningen af at blive skældt ud – for barnets mentale sundhed, 
   relationer og deltagelse
   v/ Louise Klinge, børne- og skoleforsker, skolekonsulent

De voksnes vrede påvirker barnet – også selvom vreden ikke er direkte  
rettet mod barnet selv. Oplevelsen breder sig som ringe, og har blandt  
andet negativ indflydelse på mental sundhed, relationer og deltagelse.  
Louise Klinge udfolder her, hvad forskningen – og børnene selv – kan  
fortælle os.

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 14.00: At undervise uden at skælde ud
   v/ Mette Thor Jørgensen, lærer og skolekonsulent

Med udgangspunkt i praksis tilbyder dette oplæg inspiration og konkrete 
redskaber til, hvordan du kan lede en klasse uden skældud. Hvad kan 
du sige, når konflikter banker på døren, og du gerne vil gøre noget andet 
end at skælde ud?

14.00 - 14.10: Kort pause 

14.10 - 15.00: Et skoleliv, der muliggør mindre skældud 
   v/ børn, Erik Sigsgaard og Louise Klinge

Oplægget undersøger, hvordan fokuspunkter som projektbaseret læring, 
aldersintegrering, natur og autentiske læringsmiljøer kan bidrage til en 
skole uden skældud. Børn beretter om deres erfaringer med nogle af de 
skoleformer.

15.00 - 15.30: Skole uden skældud – lad os komme i gang
   v/ Mette Thor Jørgensen, Louise Klinge og Erik Sigsgaard

I dagens sidste oplæg inviteres du til at blive en del af et nyt projekt – 
nemlig projekt skole uden skældud. Hvordan bringer du din nye viden i 
spil? Hvordan kan vi støtte hinanden? Og hvad griber du til, når du ikke 
vil skælde ud? Lad os sammen gå i gang!
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



Skældud har en negativ betydning for børns liv, fordi skældud påvirker deres relationer til kammerater-
ne og de voksne i skolen, deres deltagelse i undervisningen og ikke mindst deres livsmod og livsglæde. 
Interviews med børn og unge viser, at lærere og pædagogers skældud gør børnene utrygge, vrede og 
demotiverede for undervisningen, giver koncentrationsvanskeligheder, og at barnet får det dårligt med 
sig selv. Men hvad kan du som lærer og pædagog gribe til, hvis klasserummet er præget af konflikter 
eller kaos? 

På denne konference får du:
• Konkrete råd, vejledning og inspiration til at få det bedste læringsmiljø i spil og blive en lærer og pæ-

dagog, der ikke skælder ud. 
• Perspektiver på, hvad skældud grundlæggende handler om, og hvorfor det ofte – også historisk set – 

bliver anskuet som den bedste løsning.
• Viden om, hvordan skældud påvirkerde børn, der selv får skældud, og de børn, der hører andre få 

skældud. 
• En invitation til at blive en del af en bevægelse henimod en skole uden skældud. En skole hvor alle 

børn og unge møder venlighed og hjælpsomhed. Også når de har allermest brug for det - når de har 
en adfærd, der er allermest problematisk. 

Konferencen henvender sig til alle, der har deres gang i skolen – kommende og nuværende lærere og 
pædagoger, forældre, skoleledere og PPR-rådgivere samt de, der træffer beslutninger om skolen.

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement 
tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemfø-
relse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. 

Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk. 

LOUISE KLINGE 
er børne- og skole- 
forsker og skolekonsu-
lent. Hun har over de 
seneste år ydet en vigtig 
indsats i udviklingen af 
et professionelt sprog 
om relationer mellem 
børn og voksne i skolen 
i form af sin forskning 
i relationskompetence. 
Louise er desuden for-
fatter til en række bøger 
om emnet.

ERIK SIGSGAARD 
er en af landets mest 
anerkendte forskere 
inden for pædagogik og 
institutioner. Han har 
igennem en lang årræk-
ke stået for omfattende 
forskning på området, 
særligt med fokus 
på børns dagligdag, 
deres venskaber og ikke 
mindst om fænomenet 
skældud. 

METTE THOR 
JØRGENSEN 
er skolekonsulent, 
uddannet skolelærer og 
har i årevis undersøgt, 
hvordan man helt 
undgår skældud, når 
man er sammen med 
børn og unge. Hun har 
undersøgt, hvordan man 
bevarer roen og kan stå 
i orkanens øje, så børne-
ne også bliver rolige.



Relevante titler fra Dafolo
è	Skole uden skældud – hvorfor og hvordan af Louise 

Klinge, Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensen 

è	Lærerens relationskompetence – kendetegn, betingel-
ser og perspektiver af Louise Klinge 

è	Børns vej til succes – grit, nysgerrighed og karakterens 
kræfter af Paul Tough 

è	Relationskompetencer i læreruddannelse og skole af 
Else Skibsted og Noomi Matthiesen (red.) 

è	Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og 
skolevægring af Trude Havik 

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Tirsdag den 28. april 2020.

Konferencested: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10% rabat ved tre tilmeldinger.

Tilmelding senest den 27. marts 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter 
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for 
få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. 
Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre 
oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi  
forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. 
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende opdatering.

Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 11.19 - 147

Tilmeld 
dig inden den 
28. februar 

og få 300 kr. 
i rabat.

Relationskompetencer er udpeget som en af de væsentligste lærerkompetencer. Det er 
åbenlyst, at relationer har afgørende betydning for både elever og lærere i skolen, men 
indtil videre er det kun undersøgt i begrænset omfang, hvordan man som professionel og 
som studerende på læreruddannelsen kan arbejde målrettet med at udvikle relationskom-
petencer.  

I denne antologi undersøges relationskompetencebegrebet på både teoretisk og praksis-
nært niveau. Her formidles det blandt andet, hvorledes særligt fokus på lærerstuderendes 
relationskompetencer har betydning for deres undervisning i skolen, og hvordan man som 
lærer kan arbejde med klassens fællesskaber ved at sætte fokus på elevernes relations-
kompetencer.

Bogen består af tre dele. I del 1 skitseres aktuel viden om relationskompetencer i en 
pædagogisk kontekst. Del 2 formidler forskningsfund fra et udviklingsprojekt med fokus 
på at udvikle lærerstuderendes relationskompetencer. Del 3 peger fremad mod fortsat 
udforskning af begrebet relationskompetencer i teori og praksis.

ISBN 978-87-7160-354-5

Varenr. 7615

For lærere i skolen kan bogen bidrage til at indkredse og udvikle et fagligt sprog om det 
flydende begreb om relationskompetence, så det faktisk bliver muligt at arbejde med i 
praksis. I læreruddannelsen indgår begrebet i flere fagområder, fx praktikken og Lærerens 
Grundfaglighed, ligesom mange lærerstuderende finder det oplagt at undersøge emnet i 
forbindelse med deres afsluttende professionsbachelorprojekt. 

  

Bogen er redigeret af Else Skibsted og Noomi 
Matthiesen. Else er ansat på Læreruddannelsen 
i Aarhus, og Noomi er ansat ved Institut for 
Kommunikation ved Aalborg Universitet.

Foruden Else Skibsted og Noomi Matthiesen indeholder bogen bidrag af Preben Bertelsen, 
Mette Vedsgaard Christensen, Søren Fanø, Lotte Gottlieb, Per Fibæk Laursen, Birgit 
Mogensen, Merete Munkholm, Anne Maj Nielsen og Helle Vilain.
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Relationskompetencer i 
læreruddannelse og skole

ELSE SKIBSTED OG NOOMI MATTHIESEN (RED.)
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Iquiduciam eliquo quas dem ium ut aliquibus aliquam eium quae plaborrum 
ium, sit et verio incto mincianto excerovidem il ium, susam explique dolest 
ommolenis debis mos entet plaboribea nostio vendant.

Agnatatia susamentus eost esto maio. Cianti undunt expla sum restem fuga. 
Landanis id quo berate pliti nulpa quo quidebis alibere, quaecerio vit eatio 
omnihic test veliquam, imagnis accum voloreri con experatese porporerum 
quis aut ex et atquod que cusam, evellendae perit, occulla utenim del int, a 
in nobiscia que parundaessi tentem inci blaborehent, utem nos aut aditae 
voluptatem in pra nihicid ut el ilistrum eseribe rsperia tiatium iumque ve-
liqui occaboriam harum doluptatum fuga. Et alibus eum excepudam qui do-
lende nihicatis sum apitisc ipsunt atus sumet laccullabore prerit optate ni 
cus magnatemod experro quasperepta nullab ipsunt laborep ratemolorrum 
dempossi ut volestisqui aliquid que nisqui sitassi tatem. At il ideseru mquunt 
eum et unt quis audaest, quides escipsunt.
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ISBN  978-87-7160-926-4

9 788771 609264

ISBN 978-87-7160-926-4

SKOLE UDEN SKÆLDUD

Louise Klinge
Erik Sigsgaard
Mette Thor Jørgensen

hvorfor OG hvordan

Varenr. 7791
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TRUDE HAVIK

Skolefravær
At forstå og håndtere 

skolefravær og skolevægring

9 788771 608823

ISBN 978-87-7160-882-3

ISBN 978-87-7160-882-3

Varenr. 8009

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig 
magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse 
problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær og  
skolevægring.

Det er ingen enkel sag at hjælpe børn, som ikke kan gå i skole, for der er tale om 
komplekse og dynamiske problematikker, som er indlejret i og flettet ind i børns hver-
dagsliv, skoleliv, familieliv og ikke mindst børnenes indre liv. Årsagerne til fraværet 
ligger sjældent udelukkende hos børnene (eller familien), og selv hvis de gør, ligger 
løsningerne aldrig kun hos børnene. At få barnet tilbage er nødt til at være et sam-
arbejde med skolen, og skolen er nødt til at yde en særlig indsats, som den naturligvis 
skal være klædt på til.

Denne bog tilbyder en fyldig beskrivelse af de mange forskellige problemstillinger, der 
kan være på spil, når man står i den situation, at et barn i en kortere eller længere  
periode ikke kan gå i skole. Det er bogens mål, at de professionelle tidligt opdager 
elever, som udviser tegn på, at skolen er et svært sted at være. Med større viden og 
bevidsthed kan vi øge muligheden for, at flere elever lykkes i skolen. 

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk-metodisk håndbog, der giver viden om  
forskellige typer fravær, forebyggelse, tidlig identificering samt målrettet intervention 
og intensive, fokuserede tiltag. Den henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, 
inklusionsvejledere, AKT-team og PPR-psykologer.

”I et komplekst mylder af dilemmaer, manglende viden og indsigter er denne bog  
kærkommen. Ud over at levere baggrundsviden om skolefravær kommer forfatteren  
omkring såvel de individuelle indsatser som de kontekstuelle indsatser, der  
findes i form af forebyggende tiltag i skolen og intervenerende tiltag, når problemet 
er eskaleret. Bogen giver dermed både viden og anledning til refleksion hos den  
professionelle læser.” – Fra bogens danske introduktion af Tine Basse Fisker, ph.d. 
og psykoterapeut

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

PAUL TOUGH

BØRNS VEJ TIL
SUCCES
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Denne internationale bestseller sætter fokus på, hvilke faktorer der har betydning for børns 
succes i livet – både fagligt og socialt. Det er faktorer som 'grit', nysgerrighed, vedholdenhed, 
optimisme og selvkontrol. Forfatteren Paul Tough argumenterer for, at disse faktorer skal 
have en langt større vægt i vores samspil med børn og unge. I den forbindelse belyses det 
centrale spørgsmål: Hvad er det, vi skal hjælpe børn med at udvikle, så de kan tage hånd 
om deres liv? Bogen er skrevet i et fortællende sprog og forklarer ny forskning, så det kan 
forstås af både fagprofessionelle og forældre.

Bogen henvender sig til alle med interesse for, hvordan – og hvorfor – børn lykkes i livet. 
Bogen er således interessant læsning for lærere, pædagoger, pædagogiske ledere og 
andre fagprofessionelle, der arbejder med børn og unges læring og udvikling i hverdagen. 
Samtidig henvender den sig til forældre og andre privatpersoner, der ønsker at få serveret 
en lang række levende fortællinger om, hvordan børn og unge udvikler deres nysgerrighed 
og karakterdannelse livet igennem. 

Varenr. 7486

ISBN 978-87-7160-301-9

9 788771 603019

ISBN 978-87-7160-301-9

Forord af Per Schultz-Jørgensen

”Det er en fantastisk bog, Paul Tough har skrevet. Den handler basalt set om, hvordan 
børn får et godt liv. (...) Når hans bog er fantastisk, hænger det i første omgang sammen 
med, at han fokuserer på dette vigtige spørgsmål – og gør det på en sublim og indtræn-
gende måde. Skridt for skridt føres vi igennem en problematik, der åbner sig for os – og 
viser sig med en åbnende karakter. Der peges fremad og mod løsninger.”
(Per Schultz-Jørgensen)

Grit, 
nysgerrighed og 

karakterens kræfter

NEW YORK TIMES BESTSELLER

Varenr. 7424

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, 
socialt og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende un-
der læreruddannelsen og den praktiserende lærer i e� eruddannelsessammenhæng opøver 
kompetencer inden for eksempelvis fagdidaktik og klasseledelse, men i høj grad er overladt 
til sig selv i forhold til at udvikle sin relationskompetence. Det kan skyldes, at det relationel-
le kan virke for di� ust eller for personligt at tale om, og kan man egentlig professionalisere 
sig selv?

Louise Klinge har i forbindelse med sin ph.d. observeret i time e� er time og interviewet 
både elever og lærere, og hun har selv undervist i årevis. På baggrund heraf har hun fundet 
karakteristika ved og betingelser for læreres relationskompetence. Ved hjælp af begreber, 
som eksempli� ceres i en række hjertevarmende og tåkrummende eksempler fra praksis, 
gives her en mulighed for, at man som studerende, lærer, lærerteam eller skoleledelse kan 
forholde sig professionelt til relationelle aspekter af undervisningen.

I bogen beskrives relationskompetencens kendetegn indgående helt ned på interakti-
onsniveau med fokus på elementer som afstemmere, omsorgsetiske handlinger og elever-
nes psykologiske behov. Derudover beskrives de ydre og indre betingelser, der må være 
opfyldt, for at man som lærer kan agere relationskompetent. 

I bogens sidste kapitel kastes et kritisk blik på skolen som sådan og på læreruddannel-
sen. Afsættet er den præmis, at det er af afgørende betydning for børns skolegang og frem-
tid, at lærere agerer relationskompetent, og skolen og uddannelsen må understøtte dette. 
For relationskompetencen kan udvikles. Har man som lærer ingen interesse heri, og har 
man ikke børnene på sinde, har skolen en helt anden opgave, nemlig at sortere i de lærere, 
vi udsætter vores børn for.

Den professionelle handling er altid situeret og må a� ænge af et professionelt skøn i 
den konkrete situation, og bogen tilbyder derfor både viden, øvelser, re� eksionsspørgsmål 
og praksiseksempler fra andre læreres praksis, som kan understøtte arbejdet med at kvali� -
cere din relationskompetence, sådan at din intention om, at enhver af dine elever skal trives 
og lære noget, realiseres i videst mulige omfang.

Louise Klinge har bred erfaring som underviser i forskellige skolekontek-
ster og for elever i alle aldre og med forskellige forudsætninger. Hun er ud-
dannet cand.mag. i dansk og � loso�  og forsvarede i 2016 sin ph.d. om lære-
res relationskompetencer. Hun fungerer nu som selvstændig skolekonsulent. 
Læs mere på www.louiseklinge.dk.

LÆRERENS 
RELATIONS-
KOMPETENCE 
KENDETEGN, BETINGELSER OG PERSPEKTIVER

LOUISE KLINGE
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ISBN 978-87-7160-077-3

9 788771 600773

ISBN 978-87-7160-077-3
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