
DANNELSE 
– SÅDAN!
Dannelsesdag 6. oktober 2020

Tiden kalder på et øget fokus på elevernes 
dannelse i folkeskolen. Men hvad er under-
visning, der danner, og hvorfor er det egentlig 
vigtigt? Og danner al undervisning?  
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Program
08.30 - 09.00:  Registrering og kaffe 

09.00 - 09.10:  Velkommen og praktiske oplysninger 
   v/Dafolo 

09.10 - 10.00:   Uden dannelse intet liv 
   v/Knud Romer, forfatter og debattør

I dagens første oplæg argumenter Knud Romer for, at børn skal have noget ind 
mellem ørerne og have et rigt liv, hvor det ikke handler om at få noget ud af til-
værelsen, men prøve at bringe noget ind i den. For man kan ikke få noget ud af 
livet. Det er en ensrettet vej. Vi er færdige om lidt. Lad os nå en erkendelse af, 
at det er den dyre langsomme omvej, der er den rigtige. Ikke den billige hurtige 
og nemmeste vej, som vi navigerer efter nu.

10.00 - 11.00:   Undervisning er dannelse 
   v/Alexander von Oettingen, prorektor ved UC Syd

I dette oplæg giver Alexander et indblik i, hvordan fagene låser en verden op for 
børnene, som de ellers ikke ville kende – for undervisning er dannelse, og fag 
og undervisning er skolens vigtigste dannelsesbidrag. 

11.00 - 11.15:   Pause

11.15 - 12.15:   Lærerens rolle i at skabe plads til dannelsesprocessen 
   v/Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent 

I dette oplæg vil Louise understrege vigtigheden af engagementets didaktik, 
hvor den anerkendende tone, hvor eleven føler sig set og hørt, er afgørende for, 
om der bliver skabt et rum med plads til igangsættelse af tankeprocesser. På 
den måde understøtter læreren, at børnenes tid i skolen bedst bidrager til dan-
nelsesprocessen.

12.15 - 13.15:   Frokost

13.15 - 14.00:   Formålstyret undervisning åbner danskfagets dannelsesperspektiver 
   v/Mette Frederiksen, lærer, debattør og foredragsholder

Danskfagets dannelsesopgave formuleres blandt andet i fagets formål, og det 
betyder, at man som lærer kan åbne fagets dannelsesperspektiver ved at un-
dervise ”formålstyret” – altså træffe nogle af de didaktiske beslutninger ud fra 
fagets formål. Det skal gøres bevidst; dannende undervisning opstår ikke af sig 
selv, og ikke al undervisning er dannende. 

14.00 - 14.30:   Sæt din egen dannelsespraksis under lup! Faciliteret proces 
   v/Anne Sophie Engsig, konsulent og tidligere kåret til Danmarks bedste lærer.

14.30 - 15.00:   Pause 

15.00 - 15.45:   Maddannelse 
   v/Helle Brønnum Carlsen, lektor i madkundskab på Københavns  
   Professionshøjskole

Vi slår mave oven på eftermiddagskaffen med et oplæg om maddannelse. Her hø-
rer vi om, hvordan maddannelse handler om at lære at træffe ansvarlige valg med 
sans for nydelse og glæden ved at skabe – under hensyntagen til omgivelserne.

15.45                  Tak for i dag
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



K
nud Rom

er

M
ette Frederiksen

Louise K
linge

A
lexander von O

ettingen

H
elle B

rønnum
 C

arlsen

A
nne Sophie Engsig

Dannelsesbegrebet er vigtigt og særligt, men det er også komplekst og abstrakt. 
På denne dag sætter vi derfor fokus på at gøre dannelsen mere håndgribelig.

På dannelsesdagen får du:
• Inspirerende (og for nogle provokerende) oplæg fra toneangivende debattører.
• Forskellige perspektiver på, hvad dannelse er, og hvad der ligger i folkeskolens  

dannelsesopgave.
• Inspiration til dannelsesorienteret undervisning i fag og til at fortsætte dialogen 

om dannelsens vigtighed hjemme på din egen skole eller uddannelsesinstitution.
• Mulighed for at sætte din egen praksis under lup gennem en faciliteret proces.

Konferencen henvender sig til alle, der er nysgerrige på, hvordan vi kan styrke en 
skole, der danner, og hvordan man bedst understøtter elevernes dannelsesprocesser 
med undervisningen. 

Få et godt tilbud ved tilmeldingen: 
Viljestyrke – genopdag menneskets største styrke  
af Roy F. Baumeister og John Tierney 
 
Pris kr. 150,- ekskl. moms 
(normalpris kr. 240,- ekskl. moms)

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 gennem- 
førelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetence- 
udvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk. 

KONFERENCE-

TILBUD 

Genopdag menneskets 
største styrke

VILJESTYRKE

ROY F. BAUMEISTER 
OG JOHN TIERNEY 

ISBN 978-87-7160-588-4

9 788771 605884

ISBN 978-87-7160-588-4

V
ILJESTYRKE

Varenr. 7780

Når forskere isolerer de personlige egenskaber, der forudsiger positive resul-
tater i livet, vender de altid tilbage til to menneskelige træk: intelligens og selvkon-
trol. Indtil nu har forskerne stadig ikke fundet ud af, hvordan man permanent 
kan forbedre intelligens. Men de har til gengæld genopdaget, hvordan man kan 
forbedre sin selvkontrol. 

Derfor denne bog! Forfatterne mener, at forskning i viljestyrke og selvkontrol er 
det bedste håb, psykologien har, for at kunne bidrage til menneskeligt velbefi n-
dende. Viljestyrke lader os forandre os selv og vores samfund på både små og 
store måder.

I et let forståeligt og inspirerende sprog deler Roy F. Baumeister og John Tierney 
deres viden om menneskelig adfærd og præsenterer os for en ny forståelse af 
viljestyrke og af selvet. På baggrund af konkrete eksempler giver bogen gode 
råd til, hvordan du kan bruge denne viden til at arbejde med dig selv og din egen 
selvkontrol i hverdagen og derigennem forandre dig til det bedre.

Bogen henvender sig til alle med interesse for menneskets psyke og den fascine-
rende viljestyrke.



Relevante titler fra Dafolo
è	Dannelse i alle fag af Alexander von Oettingen,  

Louise Klinge, Lene Tanggaard,  
Jeppe Bundgsgaard m.fl.

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

è	Elevens læring og dannelse – fem læringspsykologiske 
forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse, 
redigeret af Søren Pjengaard

è	Homo futura – 7 kompetencer til en bedre fremtid af 
Camilla Mehlsen

è	Skole uden skældud af Louise Klinge, Erik Sigsgaard 
og Mette Thor Jørgensen

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Tirsdag den 6. oktober 2020.

Konferencested: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

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

fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding senest den 3. september 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.
Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

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 - 06.20 - 171

Tilmeld 
dig inden den 
1. juli 2020 

og få 300 kr. 
i rabat.
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DANNELSE 
I ALLE FAG

DANNELSE I ALLE FAG

Dannelse er både komplekst, abstrakt, vigtigt og særligt, og folkeskolen spiller en 

unik rolle i børns dannelsesproces.

Undervisning i fagene udgør skolens DNA og er kernen i skolens hverdag. Hvert 

fag har et sprog og en faglighed, som er forskellig fra hinanden, og hvert fag har 

desuden et dannelsessigte. Men fagene tilsammen indeholder også et alment 

dannende blik, som går på tværs af fag.

Denne bog gør dannelsen mere håndgribelig gennem konkrete bud på, hvordan un-

dervisning i fagene kan danne – samtidig med at man har folkeskolens samlede 

formål for øje. Bogen giver et sprog for, hvad dannelse er, og den giver grundlag for 

drøftelser på skoler og lærerværelser om undervisning, der danner. I en sådan un-

dervisning åbner fagene verden for eleverne, og eleverne åbner sig for verden.

Bogen indeholder kapitler af skoleforskere, læreruddannere samt nyuddannede og 

mere erfarne lærere, hvorved mange forskellige perspektiver sættes i spil. 

Dannelse i alle fag er udgivet i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og 

Dafolo. Den er tænkt som en inspirationsbog for lærere og skoleledelser. 

”Mit håb er, at bogen kan medvirke til at løfte fokus op fra en ensidig  

interesse for, hvilke færdigheder eleverne skal opnå, til de store spørgsmål 

om, hvad vi skal med skolen, fagene og undervisningen, og hvordan vi 

bedst understøtter elevernes dannelsesprocesser med undervisningen  

i skolen.” – Anders Bondo Christensen i bogens forord 
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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.
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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

ELEVENS LÆRING 
OG DANNELSE 
FEM LÆRINGSPSYKOLOGISKE FORSTÅELSER AF  
MOTIVATION, IDENTITET, LÆRING OG DANNELSE

SØREN PJENGAARD (RED.)

UNDERVISNING OG LÆRING – I LÆRERUDDANNELSEN

ELEVENS LÆ
RING OG DANNELSE

ISBN  978-87-7160-640-9 

9 788771 606409
Varenr. 7787

Elevens læring og dannelse er en grundbog fortrinsvis rettet mod læreruddannel-
sen og fagområdet “lærerens grundfaglighed”.  Her anlægges fem forskellige læ-
ringspsykologiske optikker på skolerelaterede temaer som motivation, identitet, 
læring og dannelse. Ved hjælp af fire gennemgående cases tydeliggøres det, hvad 
der kommer i forgrunden, når den samme case analyseres fra forskellige teoreti-
ske ståsteder. 
Indholdet er struktureret ud fra akronymet KAPSEL:
- Kognitionspsykologi
- Adfærdspsykologi
- Psykodynamisk psykologi
- Sociokulturel psykologi
- Eksistenspsykologi
- Læring og dannelse

Hver af de læringspsykologiske positioner uddybes grundigt i det fagsprog, der 
hører til den specifikke tradition, og casene analyseres kort og enkelt ud fra hver 
læringspsykologiske position. De fem læringspsykologier bindes sammen af en 
opsummerende del, der sammenstiller de forskellige teoriers forhold til læring og 
dannelse. Afslutningsvis argumenteres der for en integrativ psykologi og lærings-
forståelse kaldet refleksiv praksislæring. 

Alle skribenterne er blevet udfordret med krav om at medtænke dannelsesfore-
stillinger i de forskellige kapitler under skyldig hensyntagen til det læringspsyko-
logiske udgangspunkt. Denne sammentænkning er ikke tidligere set så eksplicit 
udfoldet i teoretisk litteratur om læringspsykologi. Med dette ønsker forfatterne 
sammen at bygge bro hen over to dominerende og til tider unødigt rivaliserende 
diskurser i pædagogikken: læringsdiskursen og dannelsesdiskursen.

Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere ved læreruddannel-
sen og sekundært til universiteternes uddannelser inden for pædagogisk psyko-
logi, psykologi, pædagogik og sociologi. Men også praktiserende lærere kan med 
fordel læse med for at få nye perspektiver at betragte, udvikle og forandre egen 
praksis ud fra. 

Søren Pjengaard har redigeret bogen, og den indeholder bidrag fra Jørn Bjerre, Vol-
ker Bunzendahl, Niels Egelund, Andreas Mikael Fonfara, Mads Hermansen, Bo Birk 
Nielsen, Benedikte Vilslev Petersen, Lene Tanggaard og Jan Tønnesvang.

”Camilla Mehlsen skriver konkret og indsigtsfuldt 
om nogle af tidens allervigtigste problemstillinger. 
Hverken naivt optimistisk eller dystopisk kritisk, men 
sådan at man som læser bliver klogere og får en 
voldsom trang til at gøre noget ved det.” 

– Jeppe Bundsgaard, professor mso

 
”Kæft en spændende bog! Den danske ungdom er 
en mangefacetteret størrelse, og det kræver mod at 
forsøge at botanisere og beskrive, hvad ungdommen er, 
og hvad der ruster unge til fremtiden. (…) Camilla har 
skrevet en bog, der gør klogere.”  

– Olav Hesseldahl, stifter af Ungdomsbureauet

”Homo futura er et must-read for alle, der er engageret 
i undervisning.” 

– Linda Petersen, gymnasielektor

“I Homo futura viser Camilla Mehlsen, at fremtidens 
digitale kompetencer ikke er teknologiske, men 
menneskelige. (…) Læs den før din robot!” 

– Mikkel Flyverbom, professor mso og  
medlem af Dataetisk Råd

“Et stærkt bud for undervisere, de, der skal beslutte, 
og alle os, der gerne vil være med til at præge og 
påvirke gennem den levende debat i et demokratisk 
samfund.” 

– Stine Bosse, bestyrelsesmedlem og  
formand for TechDK Kommissionen

VARENR. 8065

I denne bog giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, 
hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital 
tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, 
hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, just-
in-time-læring og platformsøkonomi dominerer. Hun præsenterer 
7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske:

Et centralt spørgsmål er: Hvilken verden vil vi skabe sammen, 
og hvilke kompetencer har vi brug for i vores stræben efter at 
løse tidens største udfordringer, få meningsfulde liv og lære nyt?

Bogen giver dig brugbar indsigt i fremtidens kompetencer, 
uddannelsestendenser og den nye digitale verden, så du bliver 
klædt på til at hjælpe den digitale generation med kompetencer 
for livet. De 7 K’er giver dig en strategisk retning for, hvordan 
du kan handle, hvis du vil være med til at påvirke udviklingen – 
for dig selv, for unge generationer og for kloden.

 er cand.mag., ekspert i 
medieadfærd og digital literacy. Hun er indehaver af 
research- og medievirksomheden Mehlsen Media og 
journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk 
Universitet. Tilknyttet Børns Vilkår som digital medie-
ekspert og medlem af TechDK Kommissionen.

Hun er foredragsholder og forfatter til en lang række 
bøger og artikler om teknologiens indflydelse på relatio-
ner, uddannelse og samfund, blandt andet Teknologiens 
testpiloter og Hvordan bliver vi digitalt dannede?
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Vi vil gerne invitere dig med på en rejse. 

Destinationen er en skole uden skældud, og bogen du står med i dine hænder 
er en rejseguide, der viser hvorfor og hvordan, vi skal arbejde henimod en 
skole uden skældud.

Vi har gjort os umage med at skabe en bog med en mosaik af børn, lærere og 
pædagogers stemmer om skolen, forskningsresultater fra flere videnskabe-
lige felter, børnetegninger, praksiseksempler og praktiske anvisninger.

Rejsen er vigtig. Og der er meget på spil.

Mange børn skældes nemlig ud, selvom det er det værste, de ved. Og mange 
lærere og pædagoger skælder ud, selvom det er det værste, de ved. Vidste du, 
at skældud har en negativ betydning for børnenes relationer til hinanden og 
de voksne? For deres deltagelse og udbytte af undervisningen, deres mentale 
sundhed og deres fremtid – og at det gælder både dem, der får skældud og 
dem, der hører på?

Bogen er til dig, der har med skolen at gøre – som kommende eller nuvæ-
rende lærer eller pædagog, som forælder, barn, skoleleder, PPR eller som 
beslutningstager. 

Din hjælp er vigtig. Lad os sammen drage afsted henimod en skole uden 
skældud. Lad os sammen skabe en vigtig forandring, der vil få betydning for 
både børn og voksne i skolen og dermed også for samfundets fremtid.

Louise, Erik og Mette

Louise Klinge
Erik Sigsgaard

Mette Thor Jørgensen
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