
 

 

 

Fremtidens skole 
Elevinddragelse – hvordan og hvorfor? 

DPS-konference 
 

 
 

Vi sætter en dagsorden, der handler om eleverne og skolen. 
 

Hvilken indflydelse skal eleverne have på undervisningen og skolens dagligdag? 
Hvordan styrker vi eleverne som kompetente beslutningstagere? 

Hvordan kan vi i fællesskab kvalificere elevinddragelsen? 
 
Oplægsholdere: 
 

 
Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, 
Politiken. 
 
”Det, der er brug for, er en ændring i 
uddannelseskulturen, og det kan alle bidrage 
til.” 
 

  
Skoleleder Lise Ammitzbøll og pædagogisk 
leder, ph.d. Helle Bjerg, Skolen på 
Grundtvigsvej. 
 
”Hvordan bliver eleverne drivende og aktive i 
fælles læreprocesser?” 
 

 

 
Professor Ph.d. Ane Qvortrup, Syddansk 
Universitet. 
 
”På hvilke områder er eleverne kompetente 
beslutningstagere?” 
 

  
Områdechef Lise Tingleff Nielsen, Danmarks 
Evalueringsinstitut. 
 
”Hvorfor skal eleverne inddrages i at forme 
undervisningen og skoledagen?” 
 

 
 
 

                  

  

Det gælder fremtidens skole 
- velkommen til DPS-konference: 
 
Dato: 12. november 2019 
Tid: 9.00-15.30 
Sted: Eigtveds Pakhus, Kbh.  
 
Inkl. morgenmad, formiddagskaffe, frokost 
og eftermiddagskaffe. 
 
Håber, vi ses – se tilmelding bagerst. 
 

 
  



 

Kl. 9.00-9.30 - Ankomst, kaffe og rundstykker - velkomst. 
 
Kl. 9.30-10.40 - Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken. 
Se på skolen gennem elevernes øjne. 
Mange elever oplever fra første til sidste dag i skolen en modsætning mellem hvad der siges om 
skolen, og hvad de oplever i deres hverdag. Den oplevelse får eleverne blandt andet, fordi vi i 
Danmark igen og igen forsøger at ændre uddannelsessystemet gennem strukturændringer. Det 
virker sjældent og ganske ofte sker noget andet end det ønskede. Tag bare skolereformen. Det der 
er brug for, er en ændring i uddannelseskulturen, og det kan alle bidrage til. Kulturrevolutionen fra 
neden starter med at forældre, lærere, ledere og politikere ser sig selv i spejlet og hver især 
spørger, om de lader handling følge ord. Og om de inddrager eleverne tilstrækkeligt i det vigtige 
arbejde med at udvikle skolen. 
 
Kl. 10.40-11.00 - Formiddagskaffe. 
 
Kl. 11.00-12.00 Skoleleder Lise Ammitzbøll og pædagogisk leder, ph.d. Helle Bjerg, Skolen på 
Grundtvigsvej. 
Aktive elever i fremtidens skole anno 2019. 
Hvordan bliver eleverne drivende og aktive i fælles læreprocesser? Og hvordan skaber vi 
undervisning, teamsamarbejde og nye organiseringsformer, som fordrer og fremmer motivation, 
deltagelse og handlekompetence? Vi giver et indblik i vores arbejde med at drive skole på nye 
måder med aldersblandede børnegrupper, tværprofessionelle teams og projektbaseret læring som 
fælles ramme for arbejdet med børnenes læring, udvikling og trivsel.  
 
Kl. 12.00-13.00 - Frokost i Eigtveds Pakhus. 
 
Kl. 13.00 14.15 - Professor ph.d. Ane Qvortrup, Syddansk Universitet. 
Undervisningskultur – hvilke betingelser giver den for at realisere vores hensigter med skolen?  
Ane Qvortrup tager i sit oplæg udgangspunkt i en forståelse af undervisningskultur som noget, der 
skabes i et triadisk samspil mellem elev-lærer- og skolepraktikker. Med udgangspunkt i 
undersøgelser af ligheder og forskelle i elev- og lærerpraktikker, lægger hun op til refleksion over 
skolens hensigt: Hvilke værdier skaber skolen? Hvilke praktikker skal styre skolen? Hvilken 
betydning af elevinddragelse lægger de op til? På hvilke områder er eleverne kompetente 
beslutningstagere? 
 
Kl. 14.15-14.30 - Eftermiddagskaffe 
 
Kl. 14.30-15.30 - Lise Tingleff Nielsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut. 
Elevernes skole – skolens elever. 
Dagens tema er elevinddragelse, men hvorfor skal eleverne inddrages i at forme undervisningen 
og skoledagen? Og hvordan kan det se ud i praksis?  Er elevinddragelse ’kommet for at blive’? Har 
ambitionen en nutidig didaktisk og pædagogisk pointe eller er det blot et levn fra et historisk ideal 
om en mere demokratisk skole? Indlægget vil med et polemisk strejf tage fat på spørgsmålet om 
elevinddragelse og blandt andet belyse nogle af de refleksioner og overvejelser, som knytter sig til 
elevinddragelsens hvorfor og hvordan. Der trækkes blandt meget andet på viden fra EVA’s nyligt 
afsluttede undersøgelse om elevernes oplevelse af undervisningen og skoledagen. 
 
Kl. 15.30 - Mogens Cranil, formand for Det Pædagogiske Selskab. 
Tak for i dag. 



 

 
Tilmelding 
Tilmelding til selskabets kasserer Helle Toftekær på mail htoftekaer.dps@gmail.com 
 
Telefon: 2617 1769 
 
Prisen er 950 kr. inkl. morgenmad, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  
Ved tilmelding af min. 5 personer fra samme institution/organisation ydes rabat på 20%.  
 
Tilmelding er bindende.  
Ved tilmelding inden 1. november 2019 ydes rabat på kr. 50 for enkeltdeltagere. 
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