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Den gode – eller dårlige – stemning i en skoleklasse bre-
der sig hurtigt. En ny undersøgelse fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut viser, at lærerens humør smitter af på elev-
erne, og at relationen mellem lærer og elever er afgørende 
for børns lyst til at gå i skole. Pædagogisk rækkevidde 11 
sætter fokus på, hvad skoler og lærere kan gøre, når de vil 
fremme den gode stemning i klasseværelset.  

I Relationskompetence fortæller Louise Klinge om, hvor vigtigt 

det er, at lærere har indfl ydelse på deres arbejdsdag og oplever, at 

skolen støtter dem i at skabe god undervisning og positive rela-

tioner til børnene. Hun fortæller også, hvad relationskompetence 

er, og hvorfor det ikke bare er noget, der foregår i frikvartererne. 

Det, læreren gør og siger, er afgørende for fællesskabet og det 

enkelte barns trivsel og udvikling. 

 

Relationskompetence er en central del af al undervisning, og i bo-

gen giver Louise Klinge lærere – og alle os andre – et sprog for, 

hvad det vil sige at handle relationskompetent.

OM FORFATTEREN
Louise Klinge er skoleforsker og skolekonsulent. I 2017 vandt hun 

Ph.d.Cup for bedste formidling af sin afhandling om lærerens 

relationskompetence. I dag arbejder hun sammen med lærere, 

skoler og kommuner om at skabe gode læringsfællesskaber for 

alle børn. 

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Relationskompetence er bog 11 i Aarhus Universitetsforlags se-

rie Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Dan-

marks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver 

Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og 

inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.
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