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Program 
 
 
12.30 – 13.00 Tjek ind – kom i god tid 
 
13.00 – 13.10 Velkomst  
 ved Anders Bondo Christensen, formand for DUS og Danmarks Lærerfor-

ening samt ordstyrer Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. 
 
13.10 – 13.30 Hvordan påvirker det øgede fokus på præstationer de unges læring?  

Mette Pless, lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filo-
sofi, Aalborg Universitet.  
Mette Pless vil, med afsæt i et forskningsprojekt om unges motivation for læ-
ring i udskolingen og på ungdomsuddannelserne, zoome ind på spørgsmål 
som: Hvordan bliver unges motivation for læring til? Og hvordan påvirker det 
øgede fokus på præstationer de unges motivation og uddannelsesdeltagel-
se? Sidst vil hun komme med bud på en række elementer, der kan under-
støtte unges motivation og engagement i skolen. 
Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til 
læring i og udenfor skolen.  
Uddannelse der motiverer: Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne. 

 Spørgsmål til Mette Pless fra Jacob Fuglsang og salen. 
 
13.30 – 13.50 Er børn og unges mentale sundhed udfordret? 

Carsten Obel, professor i mental børnesundhed, direktør for Center for 
Sundhedsarbejde, Aarhus Universitet.  
Carsten Obel præsenterer de væsentligste resultater af et systematisk littera-
turstudie af international forskning, som har undersøgt effekten af indsatser, 
der fremmer mental sundhed hos børn og unge, som er gennemført for 
Sundhedsstyrelsen.  
Med udgangspunkt i denne rapports fund og den nyeste forskningsbaserede 
viden vil Carsten Obel give nogle bud på, hvordan vi kan understøtte den ro-
busthed og innovationsevne, som den opvoksende generation har brug for 
for at klare sig i et samfund under hastig forandring.  
Spørgsmål til Carsten Obel fra Jacob Fuglsang og salen. 
 

13.50 – 14.10 ’Jeg drømmer om en tid, hvor alle de ting jeg godt kan lide at lave ikke 
føles som skyldsprovokerende overspringshandlinger i det langsigtede 
projekt, som er min tilværelse’ 
Kenneth Salomonsen, medstifter af Ungdomsbureauet.  
Kenneth Salomonsen vil, på baggrund af de sidste tre års møder med i om-
egnen af 2000 unge, dele sine indsigter og oplevelser. Kenneth Salomonsen 
vil fortælle om, hvordan de krav, pres og forventninger, der følger med det at 

http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/alle-publikationer/unges-motivation-i-udskolingen-et-bidrag-til-teori-og-praksis-om-unges-lyst-til-laering-i-og-udenfor-skolen.aspx
http://www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/alle-publikationer/unges-motivation-i-udskolingen-et-bidrag-til-teori-og-praksis-om-unges-lyst-til-laering-i-og-udenfor-skolen.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/andre/rapporter/uddannelse-der-motiverer.aspx
https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/%7E/media/0397A59BEBC249BD915D934DA2F30CBD.ashx
http://www.ungdomsbureauet.dk/


tage en uddannelse i dag, har stor betydning for unges identitetsdannelse og 
deres generelle trivsel i hverdagen. 
Spørgsmål til Kenneth Salomonsen fra Jacob Fuglsang og salen. 

 
14.10 – 14.30  Den karakterfri klasse – at lære for at lære 
                          Heidi Andersen, lektor fra Odder Gymnasium, vil fortælle om ideerne bag og 

erfaringerne fra projektet ’Den karakterfri klasse’, som hun er projektleder på. 
Projektets formål er at flytte elevernes fokus fra karakterer til selve det at læ-
re. Det handler i høj grad om at hjælpe eleverne til refleksion over deres 
egen læring i stedet for ’bare’ at give dem en karakter; og så drejer det sig 
om at skabe en god klassedynamik.  

  
14.30 – 15.00 Oplægsholdere svarer på spørgsmål fra salen. 
 
15.00 – 16.00 Paneldebat med undervisningsordførere 

 Jakob Sølvhøj, Enhedslisten 
 Marianne Jelved, Radikale Venstre 
 Carolina Magdalene Maier, Alternativet  
 Henrik Dahl, Liberal Alliance 
 Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti 

 
16.00 – 16.15  Tak for i dag  
 ved Annette Nordstrøm Hansen, medlem af DUS’ forretningsudvalg og for-

mand for Gymnasieskolernes Lærerforening. 
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