
Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klas-
se skal tage afsæt i den første karaktergiv-

ning for eleverne i grundskolen. Det er egentlig 
her, bøvlet for alvor opstår.

Det er almindelig kendt, at den allerførste 
karaktergivning i 8. klasse er en meget usik-
ker størrelse, som der er mange pædagogiske 
overvejelser forbundet med. Nogle gange får 
eleverne en vurdering til den gode side for ikke 
at tage pippet helt fra dem. Andre gange får de 
en vurdering til den lave side for lige at få givet 
dem et vink med en vognstang om, at hvis man 
vil noget her i livet, så må man yde og præstere. 

Især de mundtlige karakterer gives nogle 
gange som anerkendelse for flittig markering i 
timerne eller som en markering af manglen på 
sammen. Derfor kan der reelt være så stor for-
skel på første karaktergivning fra skole til skole 
og fra lærer til lærer, at udgangspunktet ikke 
kan sammenlignes på tværs af fag, klasser og 
skoler eller tages til udtryk for et egentligt ni-
veau for elevens faglige formåen. Det udligner 
sig så senere hen i karakterprocessen, skal jeg 

skynde mig at anføre, så det er ikke et kritisk 
ærinde, jeg er ude i.

Stor forskellighed råder
Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse 
skal også basere sig på, hvor meget lærerne 
vurderer på de personlige og sociale færdig-
heder. Også her slår forskellige holdninger og 
pædagogiske overvejelser forståeligt nok igen-
nem. Nogle gange ses eksempler på, at langt 
over halvdelen af eleverne som en hjælp har fået 
en guidende tilbagemelding på, at de skal med 
fordel kan træne i visse sociale og personlige 
færdigheder for at bedre deres uddannelsespa-
rathed. I andre klasser er der ingen elever, som 
er vurderet til at have personlige eller sociale 
udfordringer, der kan have indflydelse på deres 
mulighed for at vælge, påbegynde og gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Igen er jeg ikke 
ude i noget kritisk ærinde, men vil bare gerne 
forklare og tydeliggøre hvor forskelligt og va-
rieret et afsæt, der findes for uddannelsesparat-
hedsvurderingen.
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Uddannelsesparathedsvurdering 
– må vi blive fri
Nu har kalenderen passeret 1. december. Så løber det årlige 
show med at uddannelsesparathedsvurdere et nyt kuld ele-
ver i 8. klasse af stablen igen, med alt det bøvl, det indebæ-
rer, set fra en UU-vejleders perspektiv, og her nok sat lidt på 
spidsen, fordi overdrivelse siges at fremme forståelsen.

mere i timerne, forberede sig bedre og 
i øvrigt få afleveret sine opgaver til ti-
den.

Ønsker nyt grundlag
Jeg vil slet ikke bruge sparsom spalte-
plads på at gengive de udfordringer, 
der er forbundet med at få uddannel-
sesparathedsvurderingen til at leve op 
til intentionerne, altså hvor meget ud-
dannelsesparathedsvurderingen reelt 
hjælper de unge med at blive uddan-
nelsesparate, og om resurserne kunne 
anvendes mere hensigtsmæssigt. Her 
vil jeg i stedet henvise til en mere saglig 
vurdering og udmelding fra EVA, Dan-
marks evalueringsinstitut, der i en ar-
tikel på www.skoleliv.dk fra 8. oktober 
2018 tørt konstaterer, at ”Der er brug 
for at give uddannelsesparathedsvur-
deringen en make-over”. 

Grundlæggende er jeg absolut fan af 
at påbegynde elevernes valgproces al- >>>
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måske for at blive reduceret i næste års 
personalebudget, netop fordi vejled-
ningsindsatsen i grundskolen i over-
vejende grad skal rettes mod de ikke-
uddannelsesparate elever.

Læg så endelig dertil, at det er svært 
for skolen at finde sin rolle i uddannel-
sesparathedsvurderingen, herunder at 
lade være med at kommentere på ele-
vens forventede uddannelsesparathed 
ved skole/hjem-samtaler, der afholdes i 
8. klasse inden 15. januar, som er tids-
punktet, hvor parathedsvurderingen 
tidligst kan udmeldes. Mange elever 
går hjem fra velmente skole/hjem-sam-
taler i november og december måned 
med en dom hængende over hovedet 
om, at de på baggrund af første karak-
tergivning ikke er uddannelsesparate, 
som sagen foreligger lige nu – uden 
yderligere forklaring på, hvad der så 
skal ske, ud over at eleven skal tage 
byde mere ind i fællesskabet, markere 

Præget af tidsånden
For det andet er der bøvl ved, at ele-
verne skal vurderes på baggrund af 
deres ønsker: Netop fordi mange elever 
i 8. klasse uanset faglig formåen kun 
ønsker sig og stiler efter en gymnasial 
uddannelse, og ikke på dette alderstrin 
kan se sig selv i en erhvervsuddan-
nelse af mange velkendte grunde, der 
er under indflydelsen af tidsånden og 
ungdomskulturen, og som jeg ikke skal 
komme nærmere ind på her. Men det 
giver altså bøvl, når 30-40% af eleverne 
herved kommer til at fremstå som vur-
deret ikke-uddannelsesparate, selv om 
langt de fleste af dem vil have adgangs-
grundlaget i orden til en erhvervsud-
dannelse – også i en gymnasial EUX-
tilrettelæggelse. Og lad mig bare være 
ærlig og sige, at fra en UU-leders syns-
vinkel kan det være bekvemt, at ande-
len af ikke-uddannelsesparate elever 
er lidt kunstigt højt, for så slipper vi 
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lerede i 8. klasse, for også i god tid at 
kunne begynde at tage snakken med de 
elever (og deres forældre), der ikke kan 
tage den direkte adgang til ungdoms-
uddannelse efter 9. klasse. Jeg vil bare 
gerne have et andet og bedre afsæt end 
det nuværende uddannelsesparatheds-
begreb. Her er det så, at jeg vil bide til 
bolle, tage munden helt fuld og sætte 
et juleønske på dagsordenen til politi-
kerne:

//  Hvis alle unge skal kunne tro på, 
at de kan lykkes, så skal vi indrette 
vejledningsindsatsen og de tilhørende 
begreber på en måde, så vi ikke stempler 
eleverne unødigt – for eksempel med 
begreber som ikke-uddannelsesparat.

Haves:

En uhensigtsmæssig uddannelsesparathedsvurdering, der opleves 
som et stempel den unge selv iboende bærer skylden for og som 
med EVA’s beskrivelse ”blot bliver til en dom, som den enkelte 
elev i mange tilfælde oplever at stå alene med – og som samtidig 
har helt afgørende betydning for muligheden for ungdomsuddan-
nelse”.

 Grøn  Uddannelsesparat

 Rød  Ikke uddannelsesparat

Ønskes.

En overgangsparathedsvurdering, der udtrykker om en overgang 
til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10 klasse vurderes mulig af 
skole og uddannelsesvejleder, eller om en forlænget overgang 
er anbefalet, hvor kommunen skal være med til at udarbejde en 
forlænget uddannelsesplan jf kommende lovgivning fra august 2019 
om en styrket kommunalt ungeindsats, KUI.

 Grøn  Direkte overgang, er mulig

 Rød  Forlænget overgang, anbefales

Herved får overgangsparathedsvurde-
ringen den processuelle betydning, der 
oprindelig var tilsigtet, og overlader 
fortsat beslutningen om, hvad der skal 
ske efter 9. eller 10. klasse til eleven og 
dennes forældre. Det er nemlig vigtigt 
at huske, at alle har lov til at søge ind 
på den ungdomsuddannelse, som man 
gerne vil optages på. Har man adgangs-
grundlaget i orden, bliver man direkte 
optaget uden yderligere dikkedarer: 

”Velkommen skal du være”. Har man 
ikke adgangsgrundlaget i orden, så har 
man muligheden for at vise sig frem 
via en helhedsvurdering, dvs. en faglig 
adgangsprøve og/eller en samtale. Og 
fremviser man her de fornødne kom-
petencer og forudsætninger, så vil man 
blive mødt med et ”Lige så velkommen 
skal du være”.

Hvis alle unge skal kunne tro på, at 
de kan lykkes – og det skal de – så skal 

vi indrette vejledningsindsatsen og de 
tilhørende begreber på en måde, så vi 
ikke stempler eleverne unødigt, men i 
stedet signalerer, at det er OK, at nogle 
skal bruge længere tid på at komme 
frem til målet end andre. Nogle kører 
på motorvejen, men der er også anbe-
falelsesværdig farbar og smukt på Mar-
guerite-ruten, hvor det ikke behøver at 
gå så stærkt. 
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