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Hvad er praksisfaglighed?
Et nyt begreb
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Hvad er praksisfaglighed?

Der er mange forskellige forståelse af 
praksisfaglighed

Praksisfaglighed ikke en modsætning 
til den almenfaglige undervisning



To politiske aftaler

– ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” blev indgået den 12.06.18 

– ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” blev indgået den 
22.11.18 

Fokus på

– Praktiske færdigheder og kreativitet 

– Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang 

– Værkstedsfærdigheder 

– Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis
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Baggrund



”Døde er nemlig 
alle Bogstaver, om de end 
skrives med Englefingre og 
Stjernepenne, og død er al 
muelig Bogkundskab, som ikke 
sammensmelter med et 
tilsvarende Liv hos Læseren.”

5

God nok er begrebet nyt men…
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Der findes ikke en 
forskningsbaseret 
definition af, hvad 
der kunne forstås 
ved 
praksisfaglighed 
eller praksisfaglig 
undervisning. 
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Hvor aktive er eleverne?
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Problembaseret og eksperimenterende 
undervisning



– Der er mange forskellige opfattelser af, hvad praksisfaglig er

– Praksisfaglig undervisningen kan se ud på mange forskellige måder

– Praksisfaglighed er ikke kun det, der foregår på PGU eller EGU

– Praksisfaglighed er ikke en modsætning til den almenfaglige 
undervisning 
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Argumenter og eksempler
Hvorfor praksisfaglighed og hvordan kan praksisfaglighed 
se ud?



Der er forskellig faglige argumenter, der kan inspirere arbejdet med de ambitioner, der knytter 

sig til ønsket om en styrket praksisfaglighed:

1. ”Det kognitive argument”: En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen styrker elevernes 

læring 

2. ”Det erfaringspædagogiske argument”: Problembasering og anvendelsesorientering fremmer 

elevernes forståelse af teori

3. ”Det værkstedspædagogiske argument”: Fremstilling af produkter fremmer elevernes 

motivation for læring

4. ”Det uddannelsespolitiske argument”: Erfaring med forskellige måder at lære på styrker 

elevernes uddannelsesvalg.
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Argumenter



Det kognitive argument
En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen styrker elevernes læring 
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– At tilegne sig viden kræver aktiv 
deltagelse

– Gennem praktisk og kropslig 
tilstedeværelse udvikles flere af de 
kognitive funktioner, som er 
afgørende for fortsat læring og 
udvikling
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EKSEMPEL

I kulturfag: At spille rollespil

I matematik: At modellerer geometriske 
figurer

At bage, at lege, at klatre, at synge, at 
male og danse og modellere og… 

Det kognitive argument
En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen styrker elevernes læring 



Det erfaringspædagogiske argument
Problembasering og anvendelsesorientering fremmer elevernes forståelse af teori
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– Abstrakte og teoretiske begreber 
anvendes og udvikles gennem 
arbejdet med konkrete praktiske 
problemer.

– Problembaseret læring kan 
understøtte elevernes indsigt og 
forståelse af sammenhænge 



Det erfaringspædagogiske argument
Problembasering og anvendelsesorientering fremmer elevernes forståelse af teori
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EKSEMPEL

I samfundsfag og naturfag: At undersøge 
unge og ældres forskellige syn på 
klimadebatten – og udarbejde en film 
om, hvordan nuværende vaner kan 
ændres til gavn for miljøet.

I fysik/kemi: Hvad kan vi undersøge med 
en appelsin? 



Det værkstedspædagogiske argument
Fremstilling af produkter fremmer elevernes motivation for læring
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– Arbejdet med konkrete produkter kan 
motivere eleverne

– Praktisk fag danner afsæt for praktiske 
erhverv og udvikler praktisk duelighed.



Det værkstedspædagogiske argument
Fremstilling af produkter fremmer elevernes motivation for læring
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EKSEMPEL

I matematik, håndværk og design og 
hjemkunstskab: At eleverne skal bygge 
højbede til skolens urtehave.

I dansk og billedkunst (teknologiforståelse): 
At eleverne skal designe superheltelogoer 
og trykke dem på t-shirts



Det uddannelsespolitiske argument
Erfaring med forskellige måder at lære på styrker elevernes uddannelsesvalg
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– Praktiske fag øger kendskabet til 
praktiske erhvervsuddannelser

– Manglende erfaring med at arbejde 
med praktiske kompetencer 
fastholder lav søgning mod EUD.



Det uddannelsespolitiske argument
Erfaring med forskellige måder at lære på styrker elevernes uddannelsesvalg
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EKSEMPEL

I Madkundskab: At arbejde med 
udvikling og fremstilling af retter til 
specifikke målgrupper og lejligheder.

I valgfag: At have praktiske valgfag på en 
erhvervsuddannelse.



Udfordringer



Rekruttering til erhvervsuddannelserne
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– Mange prognoser peger på, at der kommer til at 
mangle faglærte fremover. AE, DM, IRIS peger fx 
på, at der vil mangle i omegnen af 75.000 -
100.000 faglærte i 2030 (AE 2021 m.fl.)

– Søgningen til eud efter grundskolen er trods 
mange tiltag forblevet lavere end den politiske 
målsætning

– Tilgangen til EUD har været faldende eller 
stagnerende det seneste årti
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Er undervisningen kedelig?

Elever på mellemtrinnet tit/meget tit 30 %

Elever i udskolingen tit/meget tit 40 %



Undervisningen giver mig 
lyst til at lære mere

Elever på mellemtrinnet enig/meget enig 35 %

Elever i udskolingen enig/meget enig 29 %

Elever på FGU enig/meget enig 59 %
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Hvordan ser det ud i grundskolen? 

– De fleste elever trives , men fald i oplevelse af støtte og inspiration fra 
4. til 9. klasse 

– Boglige aktiviteter prioriteres, når de afsluttende prøver nærmer sig 

– Kreative og praksisrettede aktiviteter i baggrunden

– Karakterer fylder, mindre fokus på adfærdshåndtering

– Den boglige og stillesiddende undervisning rammer nogle elever, men 
med en mere varieret undervisning med en langt højere grad af 
praksisfaglige elementer vil man ramme bredere 

– Potentiale ift. større fokus på praktisk og varieret undervisning, 
stilladsering og klasseledelse



– God undervisning set 

med elevernes øjne 

giver eleverne en aktiv 
rolle i undervisningen

– God undervisning set 
med elevernes øjne er 
varieret og alsidig
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Når vi spørger vi eleverne



Og så er det alt det andet..

– Variation i undervisningen

– Kreativitet

– Det 21. århundredes kompetencer



Hvad hæfter I jer især ved?
Hvad overrasker jer?
Spørgsmål?



– EVA 2020: Undervisningspraksis i udskolingen

– EVA 2019: Praksisfaglighed i skolen – en forundersøgelse

– EVA 2018: Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen 
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