
De danske skoleelever er generelt langt bedre funderet end deres rygte, og folkeskolelærerne ligeså. 
Den seneste PISA-undersøgelse afspejler måske ikke denne påstand. Derfor vil jeg forsøge at 
underbygge mit udsagn og komme med bud på, hvilke muligheder jeg ser for at bryde med den 
negative sociale arv. 
 
Det kan slås fast, at de dårlige tal ikke, som nævnt i medierne, kan være en følge af den nye 
læreruddannelse, hvor lærerne har fire liniefag og hvor man gjorde op med den praksis, at alle 
lærere skulle kunne undervise i alle fag. De første lærere efter den nye uddannelse blev 
færdiguddannet i 2002.  
 
I gamle dage kunne elever opnå en god karakter, hvis de kunne reproducere det, læreren havde 
fortalt - ofte uden at have forstået stoffet. I mange år har vi i Danmark arbejdet på at få eleverne til 
at forstå det, de blev overhørt i eller havde arbejdet med. Heraf kan følge, at de danske elever måske 
ikke er de hurtigste (bedste læsere), men at de fordyber sig i det, de læser. Vi har også lært eleverne 
demokratiske spilleregler, at de har ret til at ytre sig, forhandle og være aktive, hvilket medfører at 
vi udenfor det rent faglige kan score høje karakterer. 
 
Det vigtigste disse undersøgelser viser er, at der er en stor social skævhed, og at der er for mange 
elever, der ikke har de grundlæggende færdigheder i orden (lidt under en femtedel). Hvis man ikke 
kan læse, så kan man jo heller ikke forstå en tekst osv.  
 
Jeg har fire bud på, hvordan man kan forsøge at bryde den negative sociale arv: 
 

• I stedet for de traditionelle forældrekonsultationer på skolen kunne man afholde 
forældremøder to gange om året. De forældre, der ikke kommer til møderne, får besøg af 
klasselæreren indenfor 14 dage efter mødet, således at alle forældre i en klasse er opdateret 
på fælles og individuelle ting 
Vi har indtil nu slet ikke udnyttet den store ressource, der ligger i forældresamarbejdet. 
Målet skulle være, at alle forældre forstår betydningen af, hvilke krav skolen stiller til dem 
(at de sender ”undervisningsparate” børn i skole), og at de løbende bliver orienteret om på 
hvilket niveau, det enkelte barn ligger i forhold til udgangspunktet.. 

 
• At der i alle SFO`er bliver etableret lektielæsningsmuligheder.  

 
• At der bliver oprettet tutor ordninger og klassevenskaber imellem alle de små og de store 

klasser. Eks.1. klasser med 6. klasser, 2. klasser med 7. klasser osv. Således at alle børn på 
skolerne få mulighed for at få en ven.  

 
• At man i højere grad på skolerne går ind og tilpasser læseplanerne efter forældre/lærere/elev 

ønsker begrundet i lokale muligheder. 
 
Den forstyrrende uro, som opleves på mange skoler, og som gør det svært for selv de dygtigste 
lærere at få undervisningsro, er vi nødt til at anskue som en stort problem, som forældre, elever og 
lærere skal løse i fællesskab. Det, der gør den danske folkeskole så unik, er at vi har redskaberne. Vi 
skal blot tage dem i anvendelse. 
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