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EFTERÅRSKONFERENCE 2022
Praksisfaglighed i praksis

Moderator 
Mikkel Frey Damgaard 
er journalist, bedst 
kendt fra DR-
programmerne 
Deadline og DR2-
Dagen. Desuden 
vært, redaktør og 
tilrettelægger på 

forskellige dokumentarprogrammer

Mikkel Frey Damgaard Lise Tingleff Nielsen Asser Amdisen

Lise Tingleff Nielsen 
er områdechef på 
grundskoleområdet hos 
Danmarks Evalueringsinstitut 
og har en stor viden samt 
forskningsbaseret erfaring med 
tendenser og udfordringer på 
skoleområdet. 

Asser Amdisen er historiker, 
tidligere forstander på Ryslinge 
Højskole og nuværende direktør 
for stiftelsen bag skoleskibet 
Georg Stage. Asser Amdisen 
har stor erfaring med at 
kombinere teoretisk og praktisk 
undervisning af unge. 

Per Vafai-Blom, Louise 
Hesselholdt og Torben Bo 
Sørensen fra Høje-Taastrup 
Ungdomsskole har vundet 
en særpris under Politikens 
Undervisningspris for 
deres arbejde med unge 
mennesker, som har slået sig 
på livet.

Høje-Taastrup Ungdomsskole Carsten Beck Tobias Simonsen

Tobias Simonsen er 
ungeminister i Coop - et 
hverv, hvor han arbejder for at 
fremme aktivisme inden for 
bæredygtighed blandt unge og 
med at skabe en meningsfuld 
hverdag og styrke dannelse 
og fællesskabet blandt unge 
medarbejdere Coop. 

I Danmark er der masser af praktisk intelligente eller praktisk interesserede unge, som aldrig får chancen for at udleve 
deres potentiale eller nysgerrighed til fulde i en skoleverden, hvor teori, karakterer og prøver fylder. Samtidig lever vi i 
et samfund, hvor der allerede nu men især i fremtiden kommer til at mangle mennesker på arbejdsmarkedet, der har 
praktiske fagligheder og kompetencer. Ydermere er 45.000 danske unge ikke i uddannelse eller arbejde - måske fordi 
de ikke kan se deres plads i uddannelsessystemet, som vi kender det i dag. Praksisfaglighed er måske ikke hele løsnin-
gen, men en del af løsningen, når vi skal kigge ind i fremtidens skoleverden.     
 
Men hvad er praksisfaglighed? Er det egentlig det samme som praksislæring? Hvad er det nu lige vi mener, 
når vi taler om, at der skal mere praksis ind i undervisningen. Det vil Ungdomsskoleforeningen sætte spot på til 
dette års Efterårskonference. I løbet af konferencen vil du blive skarp på begrebet ’praksisfaglighed’ samt høre 
konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med praksisfaglighed, når fx direktør for skoleskibet Georg
Stage Asser Amdisen gæster konferencen.

Det siges, at ungdomsskolerne er gode til at få praksis ind i undervisningen – passer det? Og hvor-
for og hvordan i givet fald? Det får vi et bud på fra Høje-Taastrup Ungdomsskole og vi får de unges 
perspektiv med fra ungeminister i Coop, Tobias Simonsen.

Vi tager også et kig ind i fremtiden med fremtidsforsker Carsten Beck, som giver et bud på, 
hvad det er for en virkelighed, vi kigger ind i og hvordan praksisfaglighed passer ind i  

              denne virkelighed. 

Når dagen er omme, er du forhåbentligt blevet endnu skarpere 
på begrebet praksisfaglighed, og hvordan du kan bruge det i 

dit arbejde i ungdomsskolen.

Carsten Beck arbejder som 
fremtidsforsker på Instituttet 
for Fremtidsforskning, hvor 
han arbejder med at analysere 
de trends, der er med til at 
forme vores fremtid. Carsten 
vil på Efterårskonferencen give 

sine bud på, hvilke trends og tendenser, der 
får betydning for fremtiden. 



Program
kl. 9.30 – 10.00  
Kaffe og morgenmad
 
Kl. 10.00 – 10.10  
Velkomst ved Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen samt introduktion til dagen ved 
moderator Mikkel Frey Damgaard

Kl. 10.10 - 11.05  
Hvad er praksisfaglighed, og hvordan styrker vi den? 
Hvad er det egentlig vi mener og hvad er målet, når vi taler om mere praksisfaglighed. Områdechef i Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) Lise Tingleff Nielsen giver sit bud på, hvordan vi får mere varierede tilgange til læring 
hvor vi etablerer en mere varieret og praktisk undervisning, som tilgodeser alle unge.
 
Kl. 11.05 - 12.00  
Praksisfaglighed og -læring i uddannelsessystemet  
Med udgangspunkt i sine praktiske erfaringer som direktør for skoleskibet Georg Stage som og sin baggrund som 
historiker giver Asser Amdisen sit bud på udfordringerne i uddannelsessystemet, især for målgrupper af unge, 
der ikke er bogligt orienterede. Hvad kan ungdomsskolerne lære af tilgangen på Georg Stage? Og hvad bør de helt 
generelt gøre mere af? 

Kl. 12.00 – 13.00  
Frokost
 
Kl. 13.00 - 13.50  
Fremtiden i praksis - eller praksis i fremtiden 
Fremtidsforsker Carsten Beck fra Copenhagen Institute for Future Studies tager os med på en rejse ind 
i fremtiden – ikke via en krystalkugle, men via en dialog om de megatrends, der influerer på fremtidens 
arbejdsmarked, teknologier, værdier og motivation i en fremtid, hvor alle prognoser efterlyser flere unge med 
praktiske færdigheder. Hvordan skaber vi et bedre match mellem unges ønsker og drømme og samfundets behov?

Kl. 13.50 – 14.15  
Kaffe 

Kl. 14.15 – 15.10  
Praksis i ungdomsskolen  
Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg ellers havde været, sådan udtrykte en elev sig om Høje-Taastrup Ungdomsskoles 
heltidsundervisning, da de tre lærere Per Vafai-Blom, Louise Hesselholdt og Torben Bo Sørensen i maj 
vandt Politikens Undervisningspris. Her vil de fortælle om hvordan en praksisfaglig tilgang kan hjælpe mange 
af de unge, der ellers har slået sig på skolegang og livet til at lære nyt og komme videre. Men også om at 
praksisfaglighed ikke kan stå alene, men kræver en håndholdt tilgang, der ser på det hele menneske.
 
Kl. 15.10 – 15.55  
Hvad siger de unge?  
I Coop arbejder de på at fastholde flere af de mere end 25.000 unge mellem 15 og 25 år, der arbejder i koncernen 
samt at tiltrække endnu flere i fremtiden - blandt andet ved at skabe nogle gode kanaler, hvor man som ung 
kan blive hørt. Ungeminister i Coop Tobias Simonsen giver her sine betragtninger på praksisfaglighed og 
-læringsdebatten set fra et ungt perspektiv.   
 

Kl. 15.55 - 16.00  
Opsamling og tak for i dag
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20. oktober 2022.
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Den 1. november 2022 fra 9.30-16.00
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