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Børns uddannelse er i dag lige så af-
hængig af deres forældres baggrund,
som den var for 40-50 år siden. Selv-
om et af kerneområderne i den dan-
ske velfærdsstat er den frie og lige
adgang til uddannelse, er der stadig
store forskelle på, hvem der klarer
sig godt i uddannelsessystemet (note
1). På trods af eksplicit målsætning
i folkeskolereformen om, at folke-
skolen skalmedvirke til atmindske
betydningen af den negative sociale
arv, er det hidtil mislykkedes for fol-
keskolerne at skabe effekt af særlig
betydning.
Aktuelle undersøgelser foretaget af
EVA og VIVE (note 2) peger på, at
fagligt dygtige elever har haft størst
udbytte af hjemmeskole og nødun-
dervisning i corona-perioden. De
fagligt svagere elever har haft svæ-
rere ved at koncentrere sig om ind-
holdet i den virtuelle undervisning
ogmøder opmed efterslæb (note 3).
Undervisningsministeren sagde 24.
februar 2021 i Politiken, at regerin-
gen afsætter 600millioner kroner til
at reducere efterslæbet hos de fagligt
svageste elever efter corona. Rege-
ringen vil give skolerne fuld frihed
til at vurdere, hvordan pengene skal

rede af at få at vide, at de ikke er pa-
rate til en ungdomsuddannelse. De
kanmistemodet og begynde at tvivle
på sig selv. Dette er yderligere demo-
tiverende, når demangler støtte til
at finde ud af, hvad de så kan gøre.
Vurderingen af uddannelsesparat-
heden kan også virke demotiverende
for uddannelsesparate elever, da en
positiv vurdering kan give eleven an-
ledning til at læne sig tilbage og af-
holde sig fra at gøre en ordentlig ind-
sats resten af skoletiden. UPV’en kan
dog også have en positiv effekt ved at
virke afklarende for eleven. Det gæl-
der for nogle af de ikke-parate elever,
når de får hjælp til at sætte klaremål
for, hvad de skal arbejdemed fagligt,
socialt og personligt for at blive vur-

Eleverne skal lære at fortælle om deres styrker og svagheder – og sammen
med lærerne skal de udvikle en plan for, hvordan de kan komme videre.

Indfør udviklingssam-
taler fra 4. klasse – og
bryd den sociale arv

anvendes. For det er lærerne, der er
mest kompetente til at vurdere, om
pengene bedst er brugt til suppleren-
de undervisning, to-lærer ordnin-
ger eller turboforløb. Vi foreslår, at
nogle af pengenemed stor effekt kan
anvendes til at igangsætte udvik-
lingssamtalermed alle elever fra 4.
klasse.
I den nuværende ordning, skal sko-
len imidten af 8. klasse vurdere, om
eleverne er uddannelsesparate. Hvis
lærernes vurdering er, at eleven er
ikke-uddannelsesparat, tilbydes
samtalermed en uddannelsesvejle-
der. EVA har undersøgt den nuvæ-
rende uddannelsesparathedsvur-
dering. Det fremgår, at ikke-parate
elever kan opleve at blive stigmatise-
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Vi er overbeviste om, at
udviklingssamtaler vil blive
positivtmodtaget af de

fleste forældre og vil styrke partner-
skabetmellem hjem og skole.
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le og nødundervisning vil stille stør-
re krav, og lærere vil blive yderligere
presset til at forklare og forsvare,
hvorfor de gør, som de gør. Indførel-
se af udviklingssamtalermed elever
med efterfølgende forældresamtale
er et bud på en ligeværdig kommuni-
kation om elevens læring, trivsel og
dannelse.
Vi er overbeviste om, at udviklings-
samtaler vil blive positivtmodtaget
af de fleste forældre og vil styrke
partnerskabetmellem hjem og skole.
Når samtalerne starter fra 4. klasse,
vil det støtte elevens udvikling og re-
sultere i, at flere bliver parate til en
ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
Alle lærere på skolerne skal trænes
i at fokusere på elevernes styrker og
potentiale. Alle klasselærere skal
også trænes i at gennemføre udvik-
lingssamtalermed elever. Det kræ-
ver, at kommuner og skoler afsætter
resurser til kompetenceudvikling.
Vi skønner, at der årligt skal afsættes
120 lærertimer pr. klasse til imple-
menteringen af udviklingssamta-
ler. Tiden hertil kan overføres fra de
resurser, som samfundet i forvejen
anvender på folkeskolen. Regerin-
gens pulje til at reducere efterslæbet
hos de fagligt svageste elever efter
corona er en god anledning til ny-
tænkning.•

deret parate næste gang (note 4). De
opfølgende samtalermed uddannel-
sesvejlederne har haft lille effekt, og
andelen af en elevårgang, som ikke
gennemfører en ungdomsuddannel-
se, ligger konstant.

Vi skal gøre det anderledes
Når noget ikke virker, skal vi gøre
noget andet. Vi foreslår derfor, at
skolen tidligt skal fokusere på ele-
vernes styrker og potentiale, og at
alle klasselærere i fremtiden skal
gennemføre to årlige samtalermed
elever fra 4. klasse om deres læring,
trivsel og dannelse. Udviklingssam-
talernemellem elev og klasselærer
vil kunne blive et vigtigt bidrag til
at reducere den negative sociale arv.
Kompetence i at føre udviklingssam-
talermed elever skal indbygges i læ-
reruddannelsen og trænes i praktik-
ken. Erfarne lærere skal trænes i at
føre udviklingssamtalermed elever
med afsæt i deres styrker.
Vi foreslår, at klasselæreren to gange
årligt talermed den enkelte elev om
mål, proces og resultater. Eleverne
skal tidligtmøde feedback og øve
sig i at reflektere over deres resulta-
ter og fremgang. Når eleverne fra 4.
klasse inviteres til halvårlige samta-
lermed deres klasselærer om deres
styrker og potentiale, vil de øge deres
lyst til at lære.
Vi foreslår en fremgangsmåde, hvor
eleverne udfylder et selvevaluerings-
skemamed fokus på egne styrker og
kompetencer. For at kunne indgå ak-
tivt i processen skal alle elever fra de
yngste klassetrin undervises i, hvad
personlige styrker er, så de bliver
fortroligemed at spotte egne og an-
dres styrker. Fokus på styrker vil øge
elevernes trivsel og skabe grundlag
for bedre læring i klassen.
Klasselæreren skal inden start på
de halvårlige samtaler indkalde alle
klassens lærere til en klassekonfe-
rence, hvor den enkelte elevs faglige,
personlige og sociale styrker evalue-
res. Fokus skal være på at spotte ele-

vens talenter ogmindre påmangler.
Klasselæreren skal undervejs skrive
noter om den enkelte elev og om
hele klassen ud fra lærernes obser-
vationer og vurderinger.Med afsæt
i klassekonferencen skal klasselæ-
reren gennemføre en samtalemed
klassen omden overordnede læring
og trivsel.
Klasselæreren skal derefter invite-
re hver elev til en samtale på 30-40
minutter, hvor eleven startermed at
fortælle om sine styrker, talenter og
udfordringer. Hensigten er at udfor-
ske elevens opfattelse af sit bedste
potentiale. Klasselæreren skal også
fortælle, hvilke faglige, personlige
og sociale styrker lærerne har ob-
serveret. Samtalen skal fokusere på
at opnå konsensusmed eleven om,
hvad der skal bevares, udvikles eller
afvikles. Klasselæreren skriver stik-
ord på en flipover undervejs, så ele-
ven visuelt kan følgemed i samtalens
emner. Udviklingssamtalen slutter
med, at elev og klasselærer sammen
udarbejder en plan for, hvad eleven
kan og vil gøre, og hvad lærerne kan
gøre for at støtte. Elev og klasselæ-
rer underskriver planen, som sendes
med hjem til forældrene.

Forældrene skal med
Klasselæreren inviterer efterføl-
gende forældre og elev til en samtale
på skolen om elevens udviklingsplan
for at skabe konsensus om, hvordan
hjem og skole sammen kan støtte
elevens læring, trivsel og dannelse.
Hvis forældrene er forhindrede i at
møde frem på skolen, skal klasselæ-
reren sammenmed en kollega gen-
nemføre samtalen i hjemmet.
Mange lærere betragter de traditio-
nelle forældresamtaler som ensidig
information fra skole til forældre. Og
desværre oftemed ganske lille ud-
bytte for eleven. Det kan derudover
være vanskeligt for lærerne at hånd-
tere forældrenes kritik af deres pro-
fessionelle tilgang. Detmå forventes,
atmange forældre efter hjemmesko-
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