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– Mere praksisfaglighed og
anvendelsesorienteret undervisning
Vi er en bred skare af forskellige organisationer, der er gået sammen om et fælles
mål. Ungdomsfagbevægelse, arbejdsgiverorganisation, elevbevægelse og politiske
organisationer på tværs samlet om ét fælles opråb: Vi har brug for at gøre noget i
folkeskolen. Vi skal have en folkeskole, der
løfter og favner alle elever, men sådan er
det desværre ikke i dag. For mange elever
går ud af 9. klasse uden at kunne læse, skrive eller regne i tilstrækkelig grad. Samtidig
er det omkring 20 %, som ikke forventes at
gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Desuden ser vi, at der er en
stor social skævhed i folkeskolen. Særligt
børnene fra de mindre boglige hjem slår sig
på den lange, stillesiddende og teoretiske
skoledag. Der er en overrepræsentation af
drenge, særligt drenge fra ringere opvækstvilkår, der sakker bagud ift. andre elever.
Der er tale om en alt for stor gruppe elever,
der oplever at blive skoletrætte, inden de
er færdige med folkeskolen – dermed bliver
det sværere at motivere dem til videre uddannelse. Folkeskolen formår desværre ikke
at løfte alle børn. Det skal vi have lavet om.

og der skal være et konkret formål, som er
til at forstå. Derfor skal vi arbejde hen imod
en mere praktisk skole, hvor den praksisfaglige og anvendelsesorienterede undervisning lever i alle skolens fag, og hvor de
praktiske fag får mere plads i folkeskolen.
Det mener vi vil skabe mere trivsel, læring
og dannelse for alle elever – både de bogligt stærke elever og de bogligt udfordrede
elever. Alle elever har gavn af en mere virkelighedsnær folkeskole med udgangspunkt
i flere forskellige undervisningsmetoder.
Folkeskolens opgave er ikke at forberede eleverne til at skulle i gymnasiet, men
at forberede dem til at skulle uddanne sig
videre, uanset hvilken retning de ønsker at
gå – hvad enten det er den gymnasiale vej
eller en erhvervsuddannelse. Folkeskolen
har en bunden opgave i at åbne elevernes
øjne for de mange fremtidsmuligheder.
I dette udspil kommer vi med konkrete
forslag til, hvordan vi får en bredt favnende, praksisnær folkeskole. Der er allerede
indgået relevante politiske aftaler, herunder aftalen om praksisfaglighed i skolen
og initiativet fra folkeskolereformen om
”åben skole”. Det halter dog med implementeringen både i folkeskolen og på læreruddannelsen. Det er på tide, at pengene
følger med de fine hensigter, og at vi investerer i en folkeskole med stærkere rammer og ressourcer til at indfri ambitionen.

Det er en kompleks udfordring, der bl.a. skyldes inklusion, mangel på uddannede lærere
og for mange elever i klassen. Vi mener dog
også, at det skyldes, at skoledagen er for
ensformig, teoretisk og abstrakt. Børn og
unge har brug for at kunne se, hvad de kan
bruge undervisningen og lektierne til. Lektier skal kunne løses uden hjælp fra forældre,
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NÅR VI TALER OM PRAKSISFAGLIGHED,
MENER VI FØLGENDE:

1.
2.

Praktiske kompetencer i undervisningen i skolens fagrække – med henblik på at styrke elevernes egne erfaringer med at løse praktiske, konkrete opgaver inden for det enkelte fag. Praktiske kompetencer forstås
som de læreprocesser, hvor eleverne gennem anvendelsesorienteret undervisning får kompetencer til at kunne omsætte teori til praksis, skifte perspektiv mellem del og helhed samt at lære med, gennem og om
æstetiske læreprocesser og kropslig læring.

Karrierelæring – med henblik på at styrke elevernes overvejelser, refleksioner og tanker om fremtidig uddannelse, job og karriere og dermed
give eleven større selvindsigt og kendskab til de uddannelses-, job- og
karrieremuligheder, der findes. Området kan også omfatte styrkelsen af
elevernes arbejdspladskendskab.
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Undervisningen i fagrækken er nødt til
at blive mere varieret med fokus på praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Ønsket om en mere praktisk tilgang i
folkeskolen kan ikke løses med flere praktiske fag. Praksisfagligheden skal ind i alle
fagene, særligt på mellemtrinnet og udsko-

lingen. For at det kan lykkes er der dog én
gruppe, som er altafgørende: Lærerne selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, at lærerne har
brug for flere redskaber og ressourcer til at
kunne implementere og bruge den anvendelsesorienterede undervisning i praksis.

Derfor foreslår vi, at:

•	Lærerne

skal have uddannelse og efteruddannelse i, hvordan man laver mere
praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i de klassisk boglige fag.

•	Hver skole skal udpege en praksisfaglighedskoordinator, der har til opgave at un-

3.

Produktions- og værkstedspædagogiske aktiviteter – med henblik på
at styrke elevernes erfaring og kendskab til værkstedsfaglighed,
herunder også elevernes omstilling til forskellige typer værksteder
og forskellige arbejdskulturer.

4.

Undervisning med fokus på innovation – med henblik på at styrke
elevernes innovations- og skaberkompetencer samt understøtte
elevernes virketrang.

derstøtte implementeringen og sparre med de andre lærere. Denne praksisfaglighedskoordinator kan have diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller lignende.

•	Skolerne skal frikøbe lærere til udvikling af konkrete anvendelsesorienterede undervisningsforløb i den obligatoriske fagrække i samarbejde med lokalsamfundet.

•	Alle kommuner skal vedtage en flerårig strategi og lave en handleplan med årlig

opfølgning – herunder mål for uddannelse af praksisfaglighedskoordinatorer, inddragelse af erhvervsskolelærere og opkvalificering af lærere.

•	Det erhvervspædagogiske miljø skal styrkes med henblik på øget forskning og opkvalificering af undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt lærere i folkeskolen.

•	Der igangsættes et arbejde med at kigge på, hvordan afgangsprøverne i højere
grad kan afspejle en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning.
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Vi tager udgangspunkt i de fire forskellige faglige områder, der kan udledes af aftaleteksten om styrket
praksisfaglighed i folkeskolen. Fra EVA-rapporten ”Praksisfaglighed i skolen – en forundersøgelse”.
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STYRKET
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Alle skoler, kommuner og det lokale erhvervs-, kultur- og fritidsliv skal have fokus
på for alvor at implementere ”Åben Skole”.
Skoledagen bliver mere varieret og bliver
bragt tættere på praksis ved et stærkt sam-

arbejde med f.eks. den lokale musikskole, industrivirksomhed og handelsliv. Derfor skal
dele af skoledagen flyttes ud af klasselokalet, og lokalsamfundet skal inviteres ind.

Derfor foreslår vi, at:

•	Kommunerne får til opgave at facilitere et samarbejde mellem særligt skolerne

og erhvervs-, kultur- og fritidslivet i lokalsamfundet for at tilrettelægge konkrete
“Åben skole”- forløb og sikre lærere digital adgang til et bredt udvalg heraf. Formålet er, at lærerne får nemmere ved at byde ind på allerede fastlagte undervisningsmoduler. Kommunerne kan bl.a. skele til DA’s ”Åben Virksomhed”, hvor der
allerede er tilbud at hente. De kan også hjælpe med at skabe dialog til det lokale
erhvervsliv. Man kan også lade sig inspirere af Ballerup Kommunes ”adoptionsordning”, hvor lokale skoleklasser ”adopteres” af lokale virksomheder.

•	Der skal laves øget samarbejde med erhvervsskolerne og erhvervslivet i form af

gæstelærere, der kan indgå i forløb eller faste projekter – og hvor klasserne kan
besøge de lokale erhvervsuddannelser.

•	Alle skoler laver en lokal handleplan for, hvordan man vil implementere den åbne
skole, herunder hvordan man ønsker at bringe det lokale erhvervs-, kultur- og fritidsliv tættere på skolen. En sådan plan bør laves i samarbejde mellem lærere,
elever og ledelse på skolen og bør desuden genbesøges årligt.

STYRKELSE AF DE PRAKTISKE FAG OG
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Med folkeskolereformen slog man sløjdog håndarbejdsfagene sammen til fusionsfaget ”håndværk og design.” Langt de
fleste lærere har dog primært kvalifikationer i håndarbejde eller sløjd3, og det er
billigere at indkøbe materialer til de klassiske håndarbejdsfag. Dermed risikerer

den ene del af faget hurtigt at fortrænge
den anden. Det er en udfordring for den
praktiske undervisning på folkeskolerne,
at lokaler og redskaber mange steder er
meget mangelfulde. Den manglende prioritering af de praktiske fag hæmmer ambitionen om en mere praksisnær folkeskole.

Derfor foreslår vi, at:

•	Håndværk

og design-faget splittes op, så det igen deles i et håndarbejdsfag
og et sløjdfag, herunder metalsløjd.

•	Man

tilbyder elever et bredt udvalg af praktisk-musiske fag på alle skolens
klassetrin.

•	Der afsættes et beløb på finansloven til at opgradere fysiske rammer, udstyr og
undervisningsmateriale på både værksteder og i musik-, billedkunst- og madkundskabslokaler på folkeskolerne.
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Kilde: Fagbladet Folkeskolen
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