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Betydningen af underviseres relationskompetencer for unges 
vej gennem uddannelse 

 

- En temadag for undervisere, vejledere, uddannelsesledere og ledere fra alle 
former for ungdomsuddannelser, ungdomsskoler og efterskoler, som interesserer 
sig for relationers betydning for unges vej gennem uddannelse.  

 
”I sig selv er ungdomsuddannelsen ikke et endegyldigt mål, men en forudsætning for, at den unge kan tilegne sig 

viden og kompetencer, som gør det muligt at finde mål og retning for hans eller hendes opgave i livet og dermed 

valget af uddannelse. Det er en læringsvej, hvor læreren åbner vinduer til viden og forståelse og giver eleven 

redskaber til at omsætte, reflektere og udtrykke dette selvstændigt. Forudsætningen for dette er mødet mellem 

lærer og elev. Meget tyder på, at relationen mellem lærer og elev er af afgørende betydning for elevens mulighed 

for læring.” (Lotte Juul Lauesen 2018, s. 24) 

 

Camilla Mørk, udvikler, underviser og projektleder fra MENSK stiller skarpt på, hvornår og 

hvordan det lykkes for os at give børn og unge en oplevelse af gode følelsesmæssige relationer. Den gode 

relation er en grundforudsætning for god undervisning og vejledning. Lad os etablere gode følelsesmæssige 

relationer med de mennesker, vi arbejder med. Vi kan ikke altid lykkes med det, men vi kan arbejde på at få de 

positive handlinger til langt at overskygge de modsatte.  

 

Mette Pless, Center for Ungdomsforskning (CeFU) vil med udgangspunkt i et forskningsprojekt om unges 

motivation for læring i udskolingen sætte spot på, hvordan vi kan forstå unges motivation for læring (og mangel på 

samme). Hun vil desuden sætte spot på, hvordan en række motivationsorienteringer i klasserummet - herunder 

relationsmotivation - kan understøtte og fremme unges læringsmotivation, ligesom hun vil pege på, hvor 

udfordringerne kan ligge. 

 

Randi Bruhn Mannion fra Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM). Ifølge den pædagogiske 

forsker og fænomenolog Max van Manen er den pædagogiske relation mere end et middel til at nå et mål. Det er en 

livserfaring, som har betydning i og for sig selv. I sit oplæg vil Randi dvæle ved teorien om relationskompetence, og 

ikke mindst give deltagerne mulighed for at arbejde med egne fagprofessionelle relationskompetencer. Det drejer sig 

om, hvordan vi kan praktisere det fælles sprog om relationskompetence i hverdagen. 

 

Pernille Paludan Tjørnelund, underviser fra SOSU Fyn. Sammen tager vi et kig ind i en helt almindelig 

dag på skolen og ser på hvilke værdier, der kan understøtte relationsdannelse, og hvordan vi får prioriteret disse 

værdier. Hvordan skaber vi værdifulde relationer til og mellem vores elever? Hvilke muligheder har vi for at skabe 

rum for relationsdannelse? Hvilke redskaber har vi til at nå vores elever, som kommer med vidt forskellige 

historier? Nogle af disse spørgsmål vil Pernille berøre.  

 

Sted   Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C, Lokale 10 

 
Tid   Torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.00 – 15.30 
 
Pris   kr. 2.450,- (incl. moms og frokost)  

Vi henviser til vores handelsbetingelser: https://forum100.dk/om/handelsbetingel 
 
Tilmelding  Bindende tilmelding senest 15. januar 2020 på: 
 
   https://forum100.nemtilmeld.dk/8/ 
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https://forum100.nemtilmeld.dk/8/
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Betydningen af underviseres relationskompetencer 

 

Program  

 

9.00-9.30  Ankomst, kaffe og brød 

9.30-9.45  Velkomst  
Ulla Højmark Jensen, docent, Professionshøjskolen Absalon og formand for 
Forum100%,  

 
9.45-10.15 Små møder – en vej til tryghed og relationer  

Camilla Mørk, udvikler, underviser og projektleder, MENSK 

10.15-10.45 Fortællinger fra praksis 
Pernille Paludan Tjørnelund, underviser ved SOSU Fyn 

10.45-11.00  Pause 

11.00-12.00 Hvor relationskompetente er vi?  

Camilla Mørk 
 
12.00- 12.45  Frokost 
 
12.34-13.45 Personligt engagement og relationskompetence – sæt os selv i spil 

Randi Bruhn Mannion, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

13.45-14.00  Kaffepause 

14.00-15.00  Motivationsorienteringer og relationskompetencer i 
klasserummet 
Mette Pless, lektor ved CeFU og ph.d. i ungdoms- og uddannelsesforskning 
 

15.00-15.25  Opsamling med handlingsperspektiver  
Camilla Mørk 

 
15.25-15.30  Tak for i dag! 
 
 
 
 

Den 23. januar 2020 i Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C, Lokale 10. 
 
 


