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Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2016
Pædagoger i skolen
Pædagogernes rolle i skolen er forstørret i lyset af den seneste skolereform. Pædagoger
nes faglighed og kompetencer er et godt supplement til lærernes faglighed og åbner op
for et muligt konstruktivt samarbejde om en sammenhængende skoledag til gavn for
elevernes læring og trivsel.
Et konstruktivt samarbejde kræver både en organisering der understøtter det, men også
at de roller som begge faggrupper indtager, er defineret. Dette nummer af Liv i skolen
vil sætte spot på hvordan pædagogens faglighed anvendes i skolen, hvordan man kan
samarbejde med en integration af både lærer og pædagogfagligheden og på de mulige
udfordringer dette også åbner op for.
For hvad er pædagogens rolle egentligt? Skal de varetage social læring, understøtte
trivsel, være den kreative generator eller stå som garant for at blikket på hele barnets
dannelse varetages? Eller skal de lidt af det hele, og samtidig, for manges vedkommende,
stå alene i den understøttende undervisning med hele klassers læring og trivsel for øje?
Læs i dette nummer bl.a. om hvilke kvaliteter og kompetencer pædagogerne kan tilbyde
skolen, om hvilke forskelle der er mellem lærernes og pædagogernes uddannelsesbag
grund og tradition, hvilke problemstillinger pædagogerne oplever i skolen, hvordan man
kan gribe den understøttende undervisning an og hvordan man igennem et cirkusforløb
kan skabe en rød tråd igennem hele barnets skoledag.
Som altid har Liv i skolen både praktiske og mere teoretiske vinkler på emnet, og vi håber
I får nogle spændende nuancer og perspektiver på det som for rigtig mange børn i den
danske skole i dag er en stor gevinst: at lærere og pædagoger indgår i samarbejde om
elevernes læring og trivsel.
God fornøjelse med bladet.
Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen,
Redaktør
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Pædagoger i skolen
I denne artikel redegøres for nogle af de
kvaliteter og kompetencer, som pæda
goger kan tilbyde skolen. Der redegøres
også for de lidt for store pædagogiske
forskelle, som hersker mellem pædago
gernes og lærernes uddannelsesbaggrund
og tradition. Forskelle som kan være sten
i skoen for det aktuelle samarbejde. Artik
len afsluttes med at skitsere en række
problemer og spørgsmål, som samfundet,
lærerne og pædagogerne står over for at
skulle forholde sig til og finde en løsning
på.
Af Stig Broström, professor emeritus

Giv nu plads til samarbejdet – og prioritér
fritiden
I en tid hvor flere og flere børn og unge
kæmper med at leve op til de krav, sam
fundet stiller, hvor sociale medier påvirker
dem dagligt og hvor hvert femte barn er
berørt af stress, er pædagogernes kompe
tencer mere afgørende end nogensinde.
For folkeskolen skal andet og mere end at
skabe dygtige børn. Den skal ruste børn til
livet – her og nu og på deres videre færd.
Børn i folkeskolen skal opleve at være for
pligtet i et fællesskab og at komme nær
mere en forståelse af sig selv og andre.
For det at lykkes i fællesskabet er også
det, der skaber god trivsel.
Af Elisa Bergmann, formand for BUPL
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Pædagogfaglighed i skolen
Reformen af folkeskolen i 2014 har for
pædagoger for alvor betydet en ander
ledes platform for deltagelse i børn og
unges liv – ikke kun i fritidslivet, men nu
også i skolelivet. For første gang i folke
skolens historie er pædagogerne skrevet
ind i lovgivningen og ikke nok med det, de
er blevet tildelt undervisningskompeten
cer. Det udfordrer det pædagogiske felt
vi kendte – hvor det pædagogiske arbejde
med aldersgruppen 6-18 år primært
handlede om tiden uden for skolen. Helt
præcist hvad den pædagogiske opgave
er og hvordan pædagogerne skal udfylde
pladsen i skolen er dog stadig uklart, men
her er et bud.
Af Trine Ankerstjerne, lektor
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Pædagogens arbejde med processer i
folkeskolen
Med udgangspunkt i den bæredygtige
pædagogik giver artiklen et bud på, hvor
dan pædagogen i skolen kan arbejde med
processer i fællesskabet. For at give et
overblik over pædagogikkens kompleksi
tet analyseres denne igennem en trede
ling, hvori især den pædagogiske relation
er i højsædet. Artiklen argumenterer for at
den bæredygtige pædagogik, hvor fokus
er på det fælles bedste, fint understøtter
lærerens fag-faglige arbejde og omvendt.
Af Steffen Kaspersen, adjunkt
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Pædagog i skolen – hvad er opgaven?
Denne artikel refererer til nogle kursus
forløb, der har som ambition, at pæda
gogerne – og lærerne går undersøgende
til værks i afklaring af, hvilke opgaver
pædagogerne har i skolen, og hvordan de
kan samarbejde om børns læring og triv
sel. Pædagogers opgaver, roller og ansvar
i skolen kan ikke afklares isoleret, men
skal ses i relation til, hvordan skolen kan
skabe nye læringsmiljøer for børns læring
og trivsel, og derfor hænger pædagogens
opgaver sammen med skolens samlede
udvikling.
Af Lene Nyboe Maltzahn, lektor
og udviklingskonsulent

Pædagogen i folkeskolen efter
Folkeskolereformen: udfordringer og
potentialer
Ud fra et forskningsprojekt analyserer vi
pædagogens roller i folkeskolen efter Fol
keskolereformen i 2014. Rollerne påvirkes
af samfundsmæssige krav om effektiv
tidsudnyttelse, så eleverne kan blive så
dygtige som muligt. Pædagogen kom
mer til at stå i et spændingsfelt mellem
inklusion og kvalifikation. Den rollediver
sitet, der ses, indeholder potentiale, hvad
angår inklusionen. Dog er dette potentiale
stærkt udfordret af stigende kvalifikati
onskrav.
Af David Thore Gravesen, lektor og
Lea Ringskou, lektor
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Rød tråd gennem barnets hele skoledag
Denne artikel omhandler primært pæda
gogernes rolle i at skabe lærings- og pro
gressionsfokus for børnene omkring egne
læreprocesser, en rød tråd gennem dagen
samt helhed for de delprocesser børnene
indgår i, når der arbejdes læringsmålstyret
med temaer.
Det målstyrede forløb, som fremhæves
i denne artikel er et ”cirkus-tema” på 0.
årgang. I teamsamarbejdet mellem lærere
og pædagoger på årgangen har vi arbejdet
med temaet både fagfagligt i undervis
ningsdelen, i den understøttende under
visning varetaget af os som pædagoger
samt om eftermiddagen i SFO.
Af Lene Bække Rønn og Heidi Schjerlund,
klassepædagoger
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Modstand, diskurser og magtforhold
- når lærere og pædagoger skal samarbejde
Med den nye skolereform er der rettet en
fornyet opmærksomhed mod samarbej
det mellem lærere og pædagoger i skolen.
Lærere og pædagoger har naturligvis sam
arbejdet før, men reformen har åbnet for,
at pædagoger får flere opgaver i relation
til skolens undervisningsdel fx som under
visningsassistent eller med selvstændigt
undervisningsansvar. Det har medført
et øget og tættere samarbejde. Samar
bejde lyder jo forjættende og godt. Det
er et af de fænomener, der pr. definition
er positivt, og hvis det kan bidrage til at
bringe børnene og skolens opgave i cen
trum, burde det være en enkel sag.
Af Jens-Ole Jensen, docent
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Pædagoger er uundværlige for skolen
En skolepædagog har fået nye roller og
opgaver. Det skete med indførelsen af
skolereformen i august 2014. Nu er pæda
gogens arbejde ikke længere henlagt til
skoleelevernes fritid. I dag er pædago
gerne skrevet ind i Folkeskoleloven og
skal nu blandt andet tage del i den under
støttende undervisning.
Mange steder er det stadig en pionerop
gave for skoleledere, lærere og pædago
ger at definere, hvordan de skal tolke og
tilrettelægge den understøttende under
visning, og hvordan den mere konkret kan
medvirke til at styrke elevernes trivsel og
læring.
Af Anne Grethe Rosenberg, formand for
BUPL Østjylland

Udfordringer og stillingstagen i den
understøttende undervisning
Et af folkeskolereformens nye tiltag var
den understøttende undervisning, hvilket
gjorde forfatterne til denne artikel nysger
rige på, hvordan det blev omsat i praksis.
Afsættet var en nysgerrighed på, hvad det
egentlig var den understøttende undervis
ning understøttede? På den måde bevæ
gede vi os ind i en tanke om feedback,
der netop drejer sig om, at det synligt og
tydeligt skal fremgå hvad der er på spil,
hvilket mål eller formål der sigtes efter, og
at dette er tydeligt både for lærere, pæda
goger og elever.
Af Hanne Toft, lektor og Morten Stokholm
Hansen, Co-teacher
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Stig Broström er pædagog, cand.pæd., ph.d. og professor emeritus, på Aarhus Universitet
(Campus Emdrup), Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

I denne artikel redegøres for nogle af de kvaliteter og kompetencer,
som pædagoger kan tilbyde skolen. Der redegøres også for de lidt for
store pædagogiske forskelle, som hersker mellem pædagogernes og
lærernes uddannelsesbaggrund og tradition. Forskelle som kan være
sten i skoen for det aktuelle samarbejde. Artiklen afsluttes med at
skitsere en række problemer og spørgsmål, som samfundet, lærerne
og pædagogerne står over for at skulle forholde sig til og finde en
løsning på.
Nu skal der ske noget! - Skolereform 2014
Skiftende politikere har løbende sat syv
sejl til for at få sat gang i en skoleudvik
ling. Således har både den røde og blå
regering sat sin lid til skolereformen 2014,
der skitserede en lang række kvalitetstil
tag, og som på trods af sværdslag på
mange måder kan pege fremad: Tillid
til og trivsel i folkeskolen, hvilket blandt
andet betyder, at undervisningsindholdet
skal være meningsfuldt for børnene, de
skal have ejerskab til egen læring og være
med til at formulere målene. En længere
og mere varieret skoledag og anvendel

sesorienteret undervisning præget af en
veksling mellem klasserumsundervisning
og projekter. Et tættere og mere udviklet
samarbejde mellem pædagoger og lærere.
Samarbejde med eksterne partnere – den
åbne skole. Motion og bevægelse hver
dag. Musik i skoledagen. Lektiehjælp, fag
lig fordybelse og meget andet.
Pædagoger har noget at komme med
Reformen har faktisk også ført mange
gode takter ind i skolen. Ikke mindst har
skolen mere markant åbnet for en tilgang
af et større antal pædagoger i skolen samt
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Størstedelen af
pædagogerne oplever, at
de bliver behandlet som
ligeværdige kolleger.

et øget samarbejde mellem lærer- og
pædagogprofessionen. Det har alle
rede nu bidraget til en positiv forandring
af skolen. Pædagogerne bringer deres
socialpædagogiske uddannelsesbaggrund
og tradition med sig, og det kan bidrage til
at realisere en række væsentlige pædago
giske dimensioner i skolens hverdagsliv.
Her kan nævnes:
-	Pædagogerne anlægger et helheds
syn på elevernes sociale liv, klassens
læringsmiljø og det enkelte barns læring.
De har fokus på det enkelte barns posi
tion i klassen, på de sociale relationer
der udspiller sig på kryds og tværs
og har bl.a. blik for børn uden stabile
kammeratskabs- og venskabsrelationer
samt tendenser til mobning. Pædago
gen orienterer sig mod børnenes sociale
liv og sociale læring og er således relations-arbejder. Pædagogen har gode
muligheder for at komme tæt på børne
nes liv, både det faglige og personlige.
-	Pædagogen har gode muligheder for
at skabe et spændende trivsels- og
læringsmiljø, der er karakteriseret af at
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rumme æstetiske, spændende og san
selige overraskelser både indendørs og
udendørs samt med løbende adgang til
naturen. Endvidere et hverdagsliv der
er gennemsyret af demokrati udtrykt
gennem en udstrakt vilje til at lytte til
børn og give dem indflydelse og med
bestemmelse. Hertil kommer et mentalt
læringsmiljø karakteriseret af en positiv
atmosfære, hvor pædagogen i sam
arbejde med alle skolens medarbejdere
skaber en spændstig vitalitet båret af
en varm, lydhør, åben og samspillende
atmosfære – og med bevidsthed om
at nedtone en kontrollerende, distan
cerende og ustabil atmosfære (Svinth,
2013). I denne forstand er pædagogen
atmosfære-arbejder.
-	Fordi pædagogen ikke i samme grad
som læreren er forpligtet af at opfylde
læringsmålene, kan han eller hun med
god samvittighed orientere sig mod
skolens smukke formålsformulering:
”Skolens daglige liv skal være præget
af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.
Således er pædagogen i skolen dannelses-arbejder.
-	Friheden fra de snævre læringsmål
giver pædagogen mulighed for at skabe
alternative undervisningsformer og
anderledes læreprocesser, der i høj grad
inddrager børnene i aktive skabende
virksomheder med inddragelse af
praktisk musisk aktivitet såsom drama,
musik og dans, billedkunst med store
armbevægelser samt alternative måder
at bruge digitale medier. Alt sammen

VIA University College

processer der overskrider fag-fagfag
ligheden med sigte mod livsduelighed.
Altså fungerer pædagogen som krea
tivitets-arbejder.
-	Endelig tiltænkes pædagogen også en
aktiv rolle i forsøget på at inkludere
alle børn i undervisningen og i skolens
samlede liv og i det hele taget at være
en ressourceperson i det forebyggende
arbejde. Det vil sige, at pædagogen er
inklusionsarbejder.
-	I rækken af opgaver og faktiske kompe
tencer står pædagogen også for at sikre
samarbejdet mellem børnehave, SFO og
skole, og virker som brobygger.
Ovennævnte almen- og socialpædagogi
ske aspekter håndterer alle skolens med
arbejdere, men er især en del pædagogens
grundfaglighed og kompetencer.
Der kan dog være langt fra denne festtale
til den praktiske skolevirkelighed. Opga
ven består i at skabe et arbejdsgrundlag
og praktisk samarbejde med lærerne for
at realisere de nævnte opgaver.
Det har vi prøvet før
Umiddelbart kunne man tænke, at det
ikke skulle være så svært. Der er jo masser
af tidligere erfaringer, udviklingsarbejder
og rapporter at stå på. Blandt andet de
mange erfaringer i kølvandet på de første
skolestartsbetænkninger fra 1977 og 1984,
der lagde op til samordnet undervisning
og samarbejde mellem de to professioner.
Endvidere udviklingsprojektet Folkeskolen 2000 og Dansk Evalueringsinstituts
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undersøgelse fra 2005, rapporten En god
skolestart fra regeringens skolestartud
valg, samt nyere undersøgelser, der alle
betoner ideen om at udnytte potentia
lerne fra begge professioner (se Broström,
2015b; Rigbolt, 2015).
Uanset at mange problemer således
allerede er velbeskrevet, ligesom mange
succesfylde projekter viser, at det kan
lade sig gøre, så har vi en tendens til at
starte helt på en frisk uden inddragelse
af tidligere erfaringer. Man kan lidt dril
agtigt sige, at der intet nyt er under solen.
Spørgsmålet er, om vi i dag ikke alligevel
står i en ny situation med andre mulig
heder og begrænsninger.
Men det er slet ikke så let
De første undersøgelser fra 2014 om
pædagoger i skolen viser både styrker og
svagheder. Samarbejdet med pædago
ger giver ifølge skolerne bedre mulighed
for at styrke elevers trivsel og inklusion.
Således viser en BUPL undersøgelsei, at
de fleste pædagoger i skolen indgår aktivt
i undervisningen generelt. Deres faglighed
er kommet i spil i undervisningen ligesom
størstedelen af pædagogerne oplever, at
de bliver behandlet som ligeværdige kolle
ger af deres lærerkollega, og at de indgår i
lærer/undervisningsteams.
Omvendt har cirka fire ud af ti pædagoger
ikke haft indflydelse på deres arbejdsop
gaver og tilrettelæggelse af deres arbejds
tid. Knap en tredjedel af pædagogerne
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deltager ikke i planlægningen og evalu
eringen af den undervisning, de indgår i.
Endelig har knap to tredjedele af pædago
gerne oplevet, at børnenes skoledag har
forandret sig i negativ retning som følge
af folkeskolereformen.
Interviewii med pædagoger i skolen viser,
at mange pædagoger oplever, at lærere
og pædagoger lever livet i skolen adskilt.
Der er ikke fælles personalerum, men
baser med 50 meters afstand. Lærere og
pædagoger deltager ikke i fælles kurser
og har ikke fælles planlægning. Pædago
ger fortæller også, at de ikke er integreret
i undervisningen, og står lidt på sidelinjen
og helt på egen hånd skal opfinde mulige
socialpædagogiske tiltag og alternative
undervisningsformer. De fortæller, at
lærerne på forhånd har defineret, hvad
skole er, og at man som pædagog bare
skal fylde hullerne ud. Endvidere at

SKOLE
Didaktik
Undervisning
Fag, faglighed
Individuelle mål
(Ind)læring
Indhold
Individ
Disciplin
Individuelt arbejde
Elev

lærerne ser skævt til pædagoggruppen,
som på forskellige måder nærmest bliver
mobbet. Og fra lærerside høres ofte, at
pædagogerne rent faktisk ”ikke kan noget,
som vi ikke selv kan gøre. ”
Uanset udstrakt samarbejdsvilje er mødet
mellem lærere og pædagoger ikke altid
helt gnidningsfrit. En blandt flere anstøds
sten er, at lærerne og pædagogerne
kommer fra to forskellige verdener med
to forskellige uddannelsesbaggrunde og
pædagogiske traditioner.
Store forskelle
Nedenstående skematiske oversigt oprid
ser en række pædagogiske kategorier
med henblik på at vise de traditioner, som
skole- og fritidspædagogik hviler på med
det formål at klargøre væsentlige forskelle
(Broström, 2015a):

FRITIDSPÆDAGOGIK
Udviklingspsykologi
Omsorg og opdragelse
Leg, aktiviteter og samvær
Fokus på relationer
Udvikling
Form
Gruppe
Frihed
Samarbejde, fællesskab
Barn

VIA University College

En læsning af modellen markerer, at
skolens pædagogik hviler på en didak
tisk funderet undervisningstradition med
fokus på fagene og faglige mål og med
undervisning som det centrale nøglebe
greb. Lærerens udformning af undervis
ningen bygger på didaktiske refleksioner
og beslutninger. Lærerne har via deres
uddannelse og erfaringer med løbende
undervisningsplanlægning udviklet en
didaktisk kompetence: Nemlig at kunne
håndtere teori og praksis om formulering
af mål, valg af undervisningens indhold og
formulering af pædagogiske principper og
metoder. Med afsæt i centralt formule
rede faglige mål, Fælles mål, udarbejder
lærerne mål for de givne fag i de enkelte
klasser og i forhold til de enkelte elever
(undervisningsdifferentiering). Det faglige
indhold står centralt og udvælges i forhold
til de fælles mål og understøttes i høj grad
af lærebogsmaterialer. Læreren udvælger
relevant stof, som eleverne konfronteres
med. Hvis eleverne forholder sig aktivt
til stoffet, bearbejder dette og omsætter
det på egen selvstændige måde, er der
mulighed for, at der sker en læring, hvor
med menes en forandring af eleven selv.
Undervisning er lærerens aktivitet, læring
er noget der sker i eleven.
Overfor dette står fritidspædagogikken,
der bygger på en helt anden tradition
(Broström, 2010a). Hvor lærernes hoved
virksomhed er undervisning, er fritids
pædagogens hovedvirksomhed at yde
omsorg og opdragelse. Opdragelse, eller
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med et andet ord inddragelse, ses som
en socialpædagogisk organisering af
samværsprocesser. Et samvær mellem
børn-børn og mellem børn og voksne
hvorigennem barnet via egen aktivi
tet tilegner sig normer, holdninger og
adfærdsmåder. Omsorgen udtrykkes i
samværet mellem pædagog og barn, hvor
pædagogen tilstræber et empatisk forhold
til barnet, dvs. at kunne se dets behov og
tolke dets intentioner for herigennem at
skabe betingelser, hvorigennem det kan
handle i overensstemmelse med sine
egne perspektiver. Fritidspædagogikken
er videre rundet af en humanistisk og
udviklingspsykologisk forståelse, der ser
barnets udvikling som indefra kommende,
en indre medfødt kerne eller selvet, der
aktualiseres via barnets selvvirksomhed
– typisk gennem leg og forskellige former
for praktisk-musisk aktivitet.
Hertil kommer en række andre forskelle. I
skolen er arbejdet organiseret og det for
ventes, at eleverne arbejder relativt disci

Uanset udstrakt
samarbejdsvilje er
mødet mellem lærere
og pædagoger ikke altid
helt gnidningsfrit.
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plineret, hvorimod fritidspædagogikken
i sin tradition som ideal har søgt at give
plads til frihed. Endvidere har skolen det
individuelle barn og dets læring i fokus,
hvor fritidspædagogikken foruden den
individuelle vægtning betoner en gruppe
orientering og børnefællesskabet. De to
traditioner anvender også forskellige
betegnelser for individet: elev og barn.
Som elev sættes man i en bevidst lære
position med henblik på at lære, hvorimod
begrebet barn antyder at leve i nuet med
en mindre forpligtigelse.
Udvikling af et mere dynamisk og bære
dygtigt samarbejde mellem pædagoger og
lærere forudsætter, at de to professioner
viser større forståelse overfor hinandens
pædagogiske udgangspunkter og at der
sker en vis tilnærmelse af de to traditio
ner – om end der ikke er tale om at de skal
blive opslugt i hinanden. Pointen er netop,
at drage nytte af pædagogernes og lærer
nes forskellige kompetencer, men er for
skellene for store mødes enderne aldrig.

14

Fremtidige spørgsmål
Der er en lang række problemer, der skal
løses for at de to professioner for alvorligt
kommer ind i et tæt og frugtbart samar
bejde. Der skal skabes et reelt samarbejde
og fusionering mellem pædagog- og
læreruddannelsen. Der skal også skabes
sammenhæng mellem SFO- og skolens
formål og indhold. Der kan rejses en
række spørgsmål til de fysiske rammer.
Skal SFO og skolens lokaler integreres
i hinanden, eller skal man opretholde
adskillelsen fritid-skole? Skal pædagoger
både agere i SFO lokaler og skolens loka
ler – mens lærerne kun holder til i skolens
lokaler? Skal pædagoger og lærere (på
længere sigt) opretholde en pædagog og
en lærertænkning og identitet eller er det
at foretrække at de to faggrupper udvikler
en enhedstænkning? Hvordan skabes
hensigtsmæssige rammer for pædago
gers og læreres fælles planlægning af
både fælles forløb og adskilte forløb, der
samtidigt også indbefatter planlægnings
tid for pædagoger.
En spændende og løfterig proces er sat i
gang. For børnenes skyld må man håbe,
at de pædagogiske skåltaler denne gang
bliver realiseret.

VIA University College
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Pædagogfaglighed
i skolen
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Trine Ankerstjerne er lektor i pædagogik og professionskonsulent for
Skole- og fritidspædagogik ved Professionshøjskolen UCC

Reformen af folkeskolen i 2014 har for pædagoger for alvor betydet
en anderledes platform for deltagelse i børn og unges liv – ikke kun
i fritidslivet, men nu også i skolelivet. For første gang i folkeskolens
historie er pædagogerne skrevet ind i lovgivningen og ikke nok med
det, de er blevet tildelt undervisningskompetencer. Det udfordrer
det pædagogiske felt vi kendte – hvor det pædagogiske arbejde
med aldersgruppen 6-18 år primært handlede om tiden uden for
skolen. Helt præcist hvad den pædagogiske opgave er og hvordan
pædagogerne skal udfylde pladsen i skolen er dog stadig uklart,
men her er et bud.

Reformen
Reformen blev indført fordi Folkeskolen
stod over for en række udfordringer, som
blandt andet handlede om, at den ikke
formåede at bryde den negative sociale
arv, at for mange forlod skolen uden at
kunne læse og regne godt nok og endelig
at Folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad
formåede at bygge bro til ungdomsud
dannelserne. En række udfordringer der
mundede ud i tre nationale mål:

1.	Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, de kan
2.	Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater
3.	Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis
Sammen med Folkeskolens formålspara
graf danner de tre nationale mål rammen
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for den skole, pædagoger og lærere frem
adrettet har ansvaret for at udvikle. Et
afsæt som er væsentligt at medtænke,
når opgaven i skolen også handler om
at styrke elevernes almene dannelse. I
den sammenhæng giver det mening at
fokusere på, at såvel formålsparagraf som
de nationale mål i høj grad appellerer til,
at pædagogernes faglighed skal i spil i
skolen.
Pædagogers faglighed
Pædagogers faglighed på dette felt har sit
udspring i den fritidspædagogiske tradi
tion – en tradition som ikke altid matcher
skolens krav og forventninger. Fritidspæ
dagogikkens idealer bygger nemlig på en
traditionel opfattelse af fritidsinstitutio
nen i et modsætningsforhold til skolen og
stammer fra en tid, hvor virkeligheden så
anderledes ud. Modsætninger som kan
nævnes er:
-	den frie leg over for undervisning
-	 fritid over for skoletid
-	 selvbestemmelse over for
voksenbestemmelse
-	 frihed over for arbejde
Virkeligheden ser anderledes ud i dag –
skole og fritid skal i langt højere grad kom
plementere hinanden.
Den pædagogiske faglighed er på det
generelle plan typisk karakteriseret ved,
at pædagoger har øje for det enkelte
individs behov og i den sammenhæng en
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stærk tradition for at tilpasse rammerne
til det enkelte barn og unge. En faglighed
som man sagtens kan forestille sig særlig
væsentlig, når vi medtager elementer som
inklusion og innovation, som i dag kan til
skrives at være afgørende parametre i en
uddannelsesoptik. Pædagogers faglighed
indeholder et holistisk blik på barnet og
har stærke rødder inden for den udvik
lingspsykologiske tradition, der vægter
fokus på udvikling og trivsel.
Relationspædagogikken udgør en central
del af det pædagogiske arbejde og hand
ler netop om relationers betydning, kom
munikation på mange niveauer, forskellige
tilgange og metoder til konflikthåndtering
og en tilgang til mennesker som er nær
værende, empatisk, troværdig og tillids
skabende.
I mødet med skolen understreges pæda
gogers almendidaktiske kompetence og
evnen til at facilitere leg, bevægelse og
kreative aktiviteter i løbet af skoledagen.
Med afsæt i den fritidspædagogiske tradi
tion er fagligheden ligeledes bundet op på
det særlige blik for trivsel og sociale fæl
lesskaber, som må anses som afgørende i

Læringsdiskursen har
sat fritidspædagogikken
under pres.

VIA University College

en skole, der vægter trivsel og læring som
væsentlige parametre. Den pædagogi
ske faglighed kan med fordel udnyttes i
skolen til at bidrage til at sikre en forebyg
gende og helhedsorienteret indsats og til
at sikre inkluderende læringsmiljøer.
Endelig er tilstedeværelsen af pædagogisk
faglighed i skolen med til at styrke sam
arbejdet mellem skolen og fritidstilbuddet.
Skolereformenes grundsætning med den
lange skoledag presser det område som
pædagogerne før varetog – det presser
fritidspædagogikken, SFO’erne og klub
berne, og pædagogernes store udfordring
handler blandt andet om, hvordan de
bidrager til, at der skabes sammenhæng –
eller bygges bro – mellem fritidspædago
gikkens værdier og erfaringer og den sko
lepolitiske virkelighed. Læringsdiskursen
har sat fritidspædagogikken under pres.
Pædagogers opgaver i skolen
Den skolepolitiske virkelighed har netop
sat øget fokus på læring, og læring er i
dag den betydende og til tider afgørende
markør i den pædagogiske debat. Med
reformen blev begrebet understøttende
undervisning født. Et element, som i vid
udstrækning rammesætter det pædago
giske arbejde, pædagoger varetager i sko
len, men som ikke gør den pædagogiske
opgave mere tydelig. Som allerede nævnt
er opgaverne for pædagogerne i skolen
stadig relativt uklare, til trods for at det
fremgår af folkeskoleloven, hvilke opgaver
pædagoger i skolen kan varetage, nemlig:
-	undervisningen i børnehaveklassen
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-	afgrænsede undervisningsopgaver i
fagene i indskolingen, der ligger inden
for deres kompetencer og kvalifika
tioner i øvrigt
-	understøttende undervisningsopgaver
på alle klassetrin
-	faglig fordybelse og lektiehjælp
Understøttende undervisning
Lad os dykke ned i begrebet understøt
tende undervisning. Et element, som i
praksis medfører store udfordringer – men
som i teorien – og forhåbentlig også snart
i praksis – rammesætter det pædagogiske
arbejde, pædagoger varetager i skolen.
Hvad understøttende undervisning er,
fremgår af Folkeskolens § 16 a, hvor der
står: ”Undervisningen i folkeskolens fag,
jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf.
§ 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte
sammenhæng med undervisningen i
folkeskolens fag og obligatoriske emner,
eller som sigter på at styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer,
alsidige udvikling, motivation og trivsel”,
og når det handler om at prøve at forstå
meningen og hensigten med dette, er det
afgørende, at det gøres med afsæt i og
med respekt for den pædagogiske faglig
hed. Det er vigtigt for selve udviklingen af
folkeskolen, ligesom det er afgørende for
pædagogernes selvforståelse og indsigt
i den anderledes opgaveløsning, de frem
adrettet skal varetage.
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Pædagoger uddannes ikke til at under
vise i et fag. De uddannes til ”… at udøve,
udvikle og formidle udviklings-, læringsog omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv”, og med afsæt i den fag
lighed de repræsenterer, giver det derfor
mening at lade pædagogernes understøt
tende undervisning handle om sidste del
af §16a – nemlig den del der handler om
elevernes læringsparathed, sociale kom
petencer, alsidige udvikling, motivation
og trivsel.
Efter min bedste overbevisning skal
pædagoger udnytte deres tid i skoledelen
til at understøtte elevens personlighed og
integritet, hvor det blandt andet handler
om at understøtte udviklingen af kompe
tencer til livet (livskompetencer og livs
duelighed), og at man lærer sig at sige til
og fra. Pædagogerne skal understøtte, at
alle elever oplever sig værdifulde i sig selv
og i fællesskabet. Pædagoger skal bruge
deres faglighed til at være i dialoger med
eleverne, der fokuserer på netop det, der
optager dem, og ikke mindst bidrage til
arbejdet med klassens fællesskaber. Fri
tidspædagogikken har i høj grad bidraget
til at skabe rum for den enkeltes evne til
selvorganisering, en evne der i fremtiden
ikke ser ud til at blive mindre relevant,
hvorfor det fortsat må være vigtigt at
vægte aktiviteter, der fordrer og udvikler
dette.
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Den pædagogiske faglighed skal styrkes
Ønsket er derfor også en generel styr
kelse af pædagogens rolle i skolen med
henblik på at imødekomme reformens
krav om at skabe et læringsmiljø, hvor
trivsel, inklusion og læring er i fokus. Det
indebærer et skærpet blik på pædagogens
rolle i skolen, herunder pædagogens fag
lighed og professionskompetencer, tvær
professionelt samarbejde og koordinering
i opgaveløsningen, og for pædagogerne
selv: viden og værktøjer til at kunne indgå
i udviklingen af den daglige pædagogiske
praksis i skolen. Pædagoger skal opleve
sig understøttet i udviklingen af didak
tikker og hverdagspraksisser, hvor deres
faglighed bidrager til at skabe udviklingsog læringsmiljøer, der kommer alle elever
til gode og som øger deres motivation,
trivsel og mulighed for at udnytte deres
fulde potentiale – at blive så dygtige som
de kan.
I samarbejde med lærerne
Med folkeskolereformen er pædagogen
altså indskrevet som kontinuerlig og lige
værdig samarbejdspartner i løsningen af
skolens opgave. Pædagoger og lærere har
fremadrettet en fælles opgave i at sikre
elevernes trivsel og læring. I et samarbej
dende fællesskab er det derfor deres
opgave at leve op til skolens nationale mål
og sikre, at alle elever inkluderes, trives
og udfordres, så de bliver så dygtige, som
de kan.

VIA University College

Med fokus på pædagoger og lærere som
ligeværdige aktører i skolens virksomhed
bliver det væsentligt at sikre det optimale
udbytte af pædagogernes faglighed og
professionskompetencer. Pædagogens
nye rolle kalder på nye kompetencer – ny
viden og nye færdigheder. Det åbner nye
muligheder, men indebærer samtidig
udfordringer for alle involverede i skolen –
pædagoger, lærere, skoleledere, elever og
forældre.
Fremtiden
Fremadrettet spiller pædagogerne altså
en vigtig rolle i forhold til at sikre, at folke
skolen udvikler sig og lever op til forvent
ningerne. Med pædagoger i skolen er der
skabt betingelser, der i høj grad kan sikre
inkluderende læringsmiljøer. Det fordrer
tydelig ledelse, der har indsigt i og forstå
else for pædagogprofessionens faglighed
og kompetencer. Det betyder at ledelsen
skal tage ansvar og definere klart, hvorfor
lærere og pædagoger skal samarbejde.
Ledelser, der formår at sætte rammerne
for samarbejdet og definere, hvad pæda
goger og lærere skal samarbejde om, har
det bedste afsæt for succes. Man skal
ikke samarbejde om hvad som helst, men
sikre, at de to involverede professioner
taler sammen om, hvordan de kommer
i spil og på bedste vis komplementerer
hinanden. Formålet med samarbejdet
skal være klart for enhver, og her kan et
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børneperspektiv være interessant. For
eleverne er det en stor styrke, at de er
omgivet af to professioner med forskellige
fagligheder og kompetencer. I praksis skal
den enkelte lærer og pædagog afstemme
forventninger om samarbejdet, og helt
konkret tale om, hvad de forventer af
hinanden, både i og uden for klassen.
Lykkes det, har man skabt et ligeværdigt
samarbejde, hvor fællesskab blandt lærere
og pædagoger omkring opgaven er i fokus
– opgaven at lykkes med skolen.
Det er med skolereformen som så meget
andet i verden i dag – den er kommet
for at blive – og derfor gælder det om at
sikre den understøttende undervisning og
pædagogernes faglighed de bedste vilkår
og rammer for at udvikle sig og tage form.
Måske tiden er moden til at den under
støttende undervisning bliver familiesam
menført med resten af skolen og dens fag.

Pædagoger skal udnytte
deres tid i skoledelen
til at understøtte
elevens personlighed
og integritet.
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Giv nu plads til
samarbejdet
– og prioritér
fritiden
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Elisa Bergmann, formand for BUPL

Pædagoger i skolen kan gøre en stor forskel for børns udvikling
og læring. Pædagoger hjælper børn med at gå livets udfordringer
i møde og støtter dem i at udvikle sociale færdigheder og
fællesskaber. Men hvis vi skal sikre, at alle børn kommer med, skal
det pædagogiske arbejde og børns fritid prioriteres – politisk og ude
på den enkelte skole.

I en tid hvor flere og flere børn og unge
kæmper med at leve op til de krav, sam
fundet stiller, hvor sociale medier påvirker
dem dagligt og hvor hvert femte barn er
berørt af stress, er pædagogernes kompe
tencer mere afgørende end nogensinde.
For folkeskolen skal andet og mere end at
skabe dygtige børn. Den skal ruste børn til
livet – her og nu og på deres videre færd.
Børn i folkeskolen skal opleve at være for
pligtet i et fællesskab og at komme nær
mere en forståelse af sig selv og andre.

For det at lykkes i fællesskabet er også
det, der skaber god trivsel.
Som pædagog er jeg glad for, at folkesko
lereformen anerkender vigtigheden af det
arbejde. Reformens afsæt er, at trivslen
ikke alene er et spørgsmål om at lykkes
fagligt, et A4-ark med samværsregler på
opslagstavlen eller konflikthåndtering i
klassens time, men en forudsætning for
hele skoledagen.

Liv i Skolen • 4/2016

GIV NU PLADS TIL SAMARBEJDET – OG PRIORITÉR FRITIDEN

24

Pædagogens arbejde
skal ikke være et
appendiks.

En stor omvæltning
For nogle pædagoger har skolens kon
tekst – fra organisationen til kulturen
– været en stor omvæltning. Der er en
verden til forskel fra det pædagogiske
arbejde i en fritidsinstitution til arbejdet
som skolepædagog, hvor man indgår i et
skoleskema med klart definerede faglige
mål og en forventning om at skulle spille
op til og samarbejde med en anden pro
fession.
Da reformen blev en realitet for to år
siden, var der ikke en entydig model for,
hvordan det nye samarbejde og de nye
opgaver skulle løses. Derfor kom alle
på hårdt arbejde i den første tid med
at få udfyldt rollerne og få enderne til
at mødes. For mange var det som at
få udstukket et rejsemål for en større
gruppe, men uden en plan for, hvordan
de skulle nå derhen.
Fra BUPL’s side gik vi sammen med Kom
munernes Landsforening om udfordringen
og søgte A.P. Møller Fonden om midler til
efteruddannelse af skolepædagoger til de
nye opgaver. Vi ramte tydeligvis et behov,

for det er væltet ind med ansøgninger til
efteruddannelsen, som forhåbentlig ruster
pædagogerne til at være pædagog i en
ny kontekst og ikke mindst til at varetage
den understøttende undervisning, som er
et nyt element i folkeskolen.
Men det er et stort problem, at der ikke
er fulgt ressourcer nok med, så de gode
intentioner og de høje ambitioner kan
indfries. Skal vi skabe et stærkt tværpro
fessionelt samarbejde, skal der ikke alene
være ledelsesopbakning, men også tid til
at pædagoger kan indgå i et ligeværdigt
teamsamarbejde, der gør, at vi kan sætte
professionen i spil, så vi reelt har mulig
hed for at mindske betydningen af social
baggrund og øge trivslen for eleverne. Og
det bliver ikke nemmere fremover, hvor
der desværre skal spares endnu mere. Det
tilskud, som staten hidtil har givet de sva
geste skoler, bortfalder. De hårdest ramte
kommuner mister næste år 4.500 kr. per
elev. Det kan kun betyde færre lærere og
pædagoger, og det får betydning for, hvor
dan vi sammen kan sikre stærke inklude
rende børnefællesskaber.

VIA University College

Blandede erfaringer med
folkeskolereformen
I en nyere undersøgelse blandt BUPL’s
skolemedlemmeri svarede et flertal af
pædagogerne på den ene side, at deres
faglighed i højere grad er kommet i spil
og at de i større omfang er blevet en del
af undervisningen. På den anden side
svarede et stort flertal, at de ikke har nok
tid til at forberede sig. Derudover er mere
end 40 procent af pædagogerne hverken
med til at planlægge eller evaluere den
undervisning de indgår i.
Undersøgelsen viste også, at tiden til
forberedelse og dialog mellem pædago
ger og lærere er lavt prioriteret. Det er
et stort problem, for det er gennem den
fælles forberedelse og det tætte samar
bejde, at et tværprofessionelt samarbejde
giver mening og kan tilføre folkeskolen
merværdi.
Hvis vi skal have en bedre folkeskole med
mere tilfredse børn og forældre, hvor vi
får alle børn med, så skal samarbejdet
mellem lærere og pædagoger prioriteres
endnu højere. Som pædagoger skal vi
stille krav til de rammer og den organise
ring, der fremmer og styrker det pæda
gogiske arbejde, og vi skal insistere på
at være en naturlig del af planlægningen
og evalueringen af skoledagen. Pædago
gens arbejde skal ikke være et appendiks,
overflødigt fyld eller udfyldning af huller i
et skema. På den måde skaber vi hverken
helhed eller mening for børnene, og er
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det ikke sket endnu, er det på høje tid at
stoppe parallel-legen og i stedet sikre et
kontinuerligt samarbejde mellem profes
sionerne.
Det enkelte barn og børnefællesskabet
Pædagogernes opgaver i folkeskolen
er mangeartede og omdiskuterede. De
pædagogiske aktiviteter, der styrker bør
nenes kreativitet, sprogforståelse eller
identitetsdannelse, når børnene er 5 år,
har en tendens til at blive devalueret i en
skolekontekst, hvor ét fag, én klasse og én
lærer stadig er en dominerende diskurs.
Det havde været fremsynet, hvis under
støttende undervisning var blevet et mere
tydeligt fornyende element med et navn,
der giver værdi til det store vigtige arbejde
med trivsel og dannelse. For selv om
mange pædagoger i dag har ansvaret for
den understøttende undervisning, er den
stadig mange steder ringeagtet, hvilket
ikke fremmer den nødvendige ligeværdig
hed mellem professionerne.
Men erfaringerne med at inddrage pæda
gogerne i skolen er faktisk overvejende
positive, hvis man vel og mærke vil det.
For selv om et par ekstra hænder i klassen
i sig selv kan være rart, så er det jo netop i
kraft af pædagogens uddannelse, kompe
tencer og perspektiv, der komplementerer
lærerens, at vi sikrer en helstøbt tilgang
til barnet, familien og fællesskabet. Med
de to perspektiver kan vi simpelthen nå
hele vejen rundt - fra læring til personlig
udvikling.
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Pædagogen sikrer
en helstøbt tilgang
til barnet.
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kampagnen og det klare budskab om, at
pædagogen har et andet fokus end lære
ren og at det er en meningsfyldt arbejds
deling, hvor samspillet er helt afgørende
for resultatet.

Pædagoger har fokus på de sociale rela
tioner, for det er dem, der ligger til grund
for de stærke og vigtige fællesskaber,
der har så stor betydning for børns triv
sel og læring. Vi skal have blikket begge
steder og have fokus på både individ
og fællesskab, uanset om det er et barn
eller en ung, der har brug for omsorg eller
udfordring, en hånd eller et lille passende
skub. Ofte er grænsen mellem følelsen
af at lykkes eller ikke ganske lille, men af
stor betydning for den enkelte. Det kan
være det, der opbygger eller i værste fald
nedbryder, og som også har indflydelse
på, hvordan barnet tager imod nye faglige
opgaver. Ligeledes arbejdet med fælles
skaberne, det at have fokus på gruppe
dynamikker, hierarki, håndtering af kon
flikter og indbyrdes accept og tillid.

Pædagogen er ofte den gennemgående
voksen, der bliver brobygger mellem skole
og fritidsinstitutionen, men også mellem
skole og hjem. Pædagogen får dermed
betydning for barnet som en vigtig
omsorgsgiver, som den, der både påtager
sig ansvaret i relationen og ikke mindst
ledelse af børnegruppen både på tværs og
i forskellige sammenhænge. Pædagogen
får dermed et indgående kendskab til
barnet, bl.a. gennem de gode traditioner
vi har for at opbygge et tillidsfuldt forhold
til familien. Det skaber tryghed for barnet,
men også et fundament for et stærkt
forældresamarbejde, der kan være afgø
rende, når der er udfordringer, der skal
tages fat om, uanset om de handler om
det enkelte barn eller hele klassen.
En stærk relation til barn og forældre
sammen med indgående viden om barnet
i forskellige sammenhænge kan være med
til at kvalificere den pædagogiske indsats
og styrke det enkelte barns muligheder.

Skolepædagoger får børn til at vokse
Mange forældre kender ikke til rolle
delingen i klasseværelset, og i foråret
lancerede vi fra BUPL’s side en kampagne,
hvor vi satte fokus på skolepædagogernes
arbejde med at ’få børn til at vokse’. Både
forældre og pædagoger tog godt imod

Skolepædagoger giver også faglige
resultater
Med indførelsen af folkeskolereformen fik
pædagoger en større rolle i folkeskolen,
men i kraft af bl.a. forsøg med skolestart,
har der været pædagoger tilknyttet folke
skolen i mere end 15 år. I dag arbejder ca.
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15.000 pædagoger på skolerne, hvor de i
samarbejde med lærerne støtter børnenes
udvikling. Og forskningen viser, at en mas
siv pædagogindsats giver udslag i faglige
resultater.
Vi ved fra blandt andet en Rambøll-under
søgelse fra 2013 ii, at effekten af pædago
gisk faglighed i folkeskolen er markant.
Undersøgelsen viste blandt andet, at
elever, der har haft en intensiveret pæda
gogisk indsats i indskolingen, får bedre
resultater i matematik og i højere grad
påbegynder en ungdomsuddannelse. Har
barnet også gået i SFO, er det positive
mønster endnu tydeligere. Der er altså
gode erfaringer med at inddrage pædago
ger i børn og unges udvikling i skolerne,
og derfor er det en katastrofalt, at de
seneste års besparelser er ved at udsulte
fritidsinstitutionerne. Vi ved også fra Andy
Højholdts forskningiii, at et tæt tvær
professionelt og ligeværdigt lærer-pæda
gog-samarbejde, hvor dagen planlægges
i fællesskab, er til stor gavn for børnene.
Men samarbejdet kan være vanskeligt
uden konkrete redskaber og en høj prio
ritet, og vi må ikke undervurdere de store
krav, det stiller til alle parter.
De udhulede fritidstilbud
I BUPL’s undersøgelse blandt skole
medlemmeriv svarede hele 68 procent,
at kvaliteten i fritidstilbuddene er blevet
ringere, siden skolereformen og den
længere skoledag blev implementeret.
Her i oktober så vi desuden en Ram

27

bøll-undersøgelsev af udviklingen på fri
tidsområdet, som viste, at antallet af børn,
der går i fritidstilbud, er faldende. Særligt
børn i udsatte positioner bliver klemt, og
i dag er hele fire ud af ti børn fra udsatte
familier ikke tilmeldt et fritidstilbud.
Flere og flere kommuner vælger at for
korte skoledagen, hvilket er positivt, når
det fremmer mere tid, hvor pædagoger og
lærere arbejder sammen. Men det er sam
tidig dybt problematisk, at det er med til
at udhule fritidstilbuddene, fordi der ikke
følger penge med til den øgede tid, hvor
børnene er i SFO eller klub. Fritidstilbud
dene er i forvejen hårdt ramt på ressour
cerne og de faglige muligheder, og når
pengene skal række endnu længere, går
det selvfølgelig ud over kvaliteten.
Alle børn kan have gavn af stærke fri
tidstilbud, men det gælder særligt børn i
udsatte positioner, som kan få gode ople
velser med succes og fællesskab på tværs
af klasser og alder, og som samtidig kan
opleve nærvær og omsorg. Det kan de,
fordi fritidstilbuddet kan noget andet end
skolen. I SFO’en eller klubben er der stort
fokus på børnenes perspektiv, på deres
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Forskningen viser, at en
massiv pædagogindsats
giver udslag i faglige
resultater.

interesser, på selv- og medbestemmelse,
på demokratiforståelse, kreativitet,
leg og bevægelse, og ikke mindst på
erfaringsskabelse. Desværre er der ikke
nok fokus på, hvor vigtigt fritidstilbud er.
Ikke alene i deres egenskab som forebyg
gende i forhold til mobning, radikalisering
og kriminalitet, men også som en vigtig
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arena for børns dannelse. Her er det også
oplagt, at pædagoger gør opmærksom på
de vigtige perspektiver, der er i at skabe
sammenhæng for barnet.
Folkeskolereformen bærer præg af at
være et politisk kludetæppe, og der vil
uden tvivl være behov for justeringer. Men
der er ingen tvivl om, at skal vi i mål med
de gode intentioner, så skal der mere end
god vilje til. Det kræver, at ressourcerne
er til stede, at kommunalbestyrelserne
bakker op og prioriterer det tværfaglige
samarbejde, og det kræver en stærk lokal
ledelsesopbakning, der giver plads til
vores pædagogiske faglighed. Og det
kræver ikke mindst, at vi selv som pæda
goger står op for vores faglighed, så vi
kan lykkes med det arbejde, der betyder
noget: at børnenes lykkes.
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Med udgangspunkt i den bæredygtige pædagogik giver artiklen et
bud på, hvordan pædagogen i skolen kan arbejde med processer
i fællesskabet. For at give et overblik over pædagogikkens
kompleksitet analyseres denne igennem en tredeling, hvori især
den pædagogiske relation er i højsædet. Artiklen argumenterer for
at den bæredygtige pædagogik, hvor fokus er på det fælles bedste,
fint understøtter lærerens fag-faglige arbejde og omvendt.

To år inde i folkeskolereformen er skolerne
og de professionelle flere steder nået der
til, hvor lærer- og pædagogsamarbejdet
er ligestillet, ikke alle steder, men mange
steder. Der hvor jeg oplever at det tvær
professionelle samarbejde dog kan halte,
er i den systematik som medarbejderne
bringer ind i deres pædagogiske arbejde.
Lærerne er qua deres profession en natur
lig del af folkeskolen, pædagogerne på
den anden side har brug for tid til at finde
deres nye rolle som skolepædagog frem
for fritidspædagog. Gennem min under
visning af skolepædagoger møder jeg

pædagoger, som forsøger at være ”dårlige
lærere”, det vil sige pædagoger som for
søger at tilegne sig en rolle, hvor fag-fag
lighed er i højsædet og hvor fokus er på
”traditionel” undervisning. De udfører et
arbejde, som de ikke er uddannet i. Det er
vigtigt at understrege at pædagogerne
også skal bidrage til læring og være et
team sammen med læreren, men hvordan
kan dette se ud?
For at kunne svare på dette vil jeg i denne
artikel arbejde med begrebet bæredygtighed. Et begreb som ofte forbindes
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Hvordan kan man
arbejde med pæda
gogiske processer i
skemalagt tid?

pædagogikken i tre underkategorier. Dette
gøres, så der kan fokuseres på enkelte
delelementer i pædagogikken og for at
den enkelte praktikker kan danne sig et
overblik over hvordan man kan arbejde
med pædagogik. I tredelingen opdeler
jeg pædagogikken i tre delelementer:
samfund, teori/metode samt relation, og
denne tredeling vil blive omdrejnings
punktet i artiklens fokus på den bæredyg
tige pædagogik og ’det fælles bedste’.

med klima og miljø, men som i de senere
år har vundet indpas i den pædagogiske
praksis lige fra vuggestue til universiteter
til arbejdsmarkedet. Der findes således
utalige former for bæredygtighed alt efter
hvilken dagsorden, begrebet skrives ind i –
økonomisk, politisk, klimatisk – jeg vil dog
arbejde med den bæredygtige pædagogik,
som Hans Månsson definerer som:
”Bæredygtig pædagogik handler […] om
gensidigt at forpligte hinanden på, at
den enkeltes kompetencer og potentiale
udvikles og udfoldes til eget og fælles
bedste.” (Månsson, 2014, s. 20)

Samfund
Første del i pædagogikkens tredeling
omhandler samfundet eller den institution
eller organisation hvori den pædagogiske
medarbejder er tilknyttet. Dette punkt for
holder sig til hvordan samfundets normer,
regler, love og reformer har indvirkning
på pædagogikken. Det kan for eksempel
være folkeskoleloven, loven om tavsheds
pligt, straffeloven og så videre. Det kan
også være den enkelte skoles visioner,
ledelsesstil, arbejdstid og så fremdeles.

Pædagogikkens tredeling
Det som jeg i artiklen vil bringe videre, er
idéen om det ’fælles bedste’. For hvad er
det fælles bedste og hvordan kan skole
pædagogen arbejde med dette? For at
undersøge dette opstiller jeg et analyse
apparat som kan undersøge pædagogik
ken i skolen. Jeg kalder det for ”pædago
gikkens tredeling”, da apparatet opdeler

Teori/Metode
Anden del omhandler hvilke teorier og
metoder pædagogen har at arbejde
med. Hvad har vedkommende lært på
sin uddannelse? Er der nogle bestemte
tilgange der bliver anvendt i praksis? Har
skolen et bestemt program som bliver
anvendt i praksis? Denne del af pædago
gikken har det teoretiske overblik og bliver
også påvirket af ”samfundsniveauet”.
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Relationen
Det sidste punkt i tredelingen er relatio
nen. Dette punkt er måske det vigtigste,
da pædagogikken i sidste ende handler
om relationer. Det kan være svært at
forklare pædagogik med teknologi (teori/
metode) og der sker ofte handlinger i den
enkelte relation som kan være svære at
forklare med teori. Præmissen er således
at relationen er mere kompleks end de
teorier som forsøger at forklare den. Det
vil sige at den pædagogiske praktikker
stadig skal arbejde med udgangspunkt i
teori, men at relationen er større end teo
rien. Hvordan der kan arbejdes med dette i
praksis, vender vi tilbage til senere.
Processer og bæredygtighed
Hvis ikke pædagogen skal være en lærer,
hvad skal han så? Det, som pædagoger
traditionelt har været gode til, er arbej
det med processer. Det vil sige aktivite
ter, som har processen i fokus og hvor
det endelige mål både kan være kort
og langsigtet, men hvor det vigtigste er
den proces hvori relationen befinder sig.
Når jeg taler med pædagoger i skolen, er
problemet ofte at de tidligere har haft en
hel eftermiddag i SFO-tiden til at arbejde
med disse processer. Nu arbejder flere
pædagoger som en del af skoleskemaet
og har således lektioner ligesom lære
ren har det. Hvordan kan man arbejde
med pædagogiske processer i skemalagt
tid? Det er en stor udfordring for mange
pædagoger i skolen, som er opdraget i et
fritidspædagogisk paradigme, hvor ske
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maer og lektioner ikke i samme grad er på
dagsordenen.
Men hvad kan en proces frem for eksem
pelvis målstyret læring? En proces kan
netop blive i processen uden at have et
mål. Med Moos ord kan vi næsten tale om
processer som dannelse:
”Dannelse er både en proces og et resultat af en proces, hvor målet ikke er et
snævert specialiseret vidensindhold, men
hvor fokus er på helheder og sammenhæng frem for specialiseret stofformidling og tilegnelse” (Moos, 2007)
Det vigtige i denne sammenhæng er
at processerne også skal understøtte
lærerens fag-faglige arbejde og omvendt.
Vi skal således arbejde os frem til en
tilgang, hvori pædagogen kan arbejde
med processer og samtidig understøtte
lærerens arbejde. Her vender vi tilbage til
pædagogikkens tredeling og forståelsen
af, at teorien/metoden skal understøtte
det relationelle arbejde som pædagogen
udfører. Som beskrevet i den pædagogi
ske tredeling, bliver relationen mere kom
pleks end metoder og teori, og her er det

Pædagogikkens
paradoks er, at vi
opdrager til en fremtid
vi ikke kender.
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Læringen bliver således
en social læreproces
som fortsætter i det
uendelige.

pædagogens opgave at justere, reflektere
og handle i praksis for at relationsarbej
det bliver udbytterigt for alle parter og for
at processen får en vis retning. Med den
bæredygtige pædagogik in mente er det
vigtigt, at pædagogens valgte aktiviteter
understøtter relationerne mellem pæda
gog-barn og barn-barn, både på kort og
lang sigt (Linder, 2012, s. 25). Det som den
bæredygtige pædagogik hermed kan, er
at skabe et klassefællesskab med en høj
grad af social kapital, hvor normer, tillid
og relationer på tværs kan skabe et miljø,
hvor trivsel og motivation er i højsædet.
Herved understøtter pædagogen lærerens
arbejde og der skabes basis for et pæda
gog-lærersamarbejde, som kan arbejde
systematisk og med en klar rollefordeling.
Hvad skal der ske i praksis?
Hvordan gør pædagogen så dette i prak
sis? Her bliver det svært, for som vi ved, er
pædagogikkens paradoks, at vi opdrager
til en fremtid vi ikke kender. Det vil sige at
de pædagogiske processer som pæda
gogen arbejder i, indirekte skal forberede
barnet på fremtiden eller gøre barnet
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klar til at begå sig i fremtiden. I praksis er
det centralt, at pædagogens og lærerens
arbejde systematiseres og synkroniseres.
Det vil sige, at der er regelmæssige møder,
hvor skoledagen kan forberedes, læreren
ved hvad pædagogen laver og pædagogen
ved hvad læreren laver. Betyder det så at
pædagogen skal planlægge aktiviteter
ud fra didaktiske modeller? Ikke nødven
digvis, for en stor del af det pædagogens
arbejde er situeret i her og nu situationer.
Der hvor pædagogen er mest kompetent
er i de øjeblikke, hvor han træder ind i en
klasse og der er konflikter eller situatio
ner som skal behandles nu og her. I mit
arbejde med undervisning i ”understøt
tende undervisning” undrede jeg mig over,
at pædagogen ofte betegner den under
støttende undervisning, som: ”noget jeg
trækker op af en hat”. Jeg mener at det
svar karakteriserer det som pædagogen
i skolen er god til, netop at arbejde ud fra
det impulsive, den aktuelle situation, og
få en pædagogisk proces ud af dette. Det
er her det relationelle i den pædagogi
ske tredeling træder ind. Pædagogen har
værktøjer, teorier, love, planer, metoder
og andet i ryggen, men i det øjeblik hvor
pædagogen træder ind i et fællesskab og
oplever at der er noget som er vigtigt at
tage hånd om, både positivt og negativt,
bringes det relationelle i spil. Det kan
godt være at pædagogen har planlagt
en aktivitet, men i sådanne øjeblikke er
der mulighed for at arbejde processuelt
med et aktuelt tema. Det er her, hvor der
kan fokuseres på bæredygtighed, på at
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arbejde med processer som måske først
gavner fællesskabet på langt sigt, hvor det
sociale er i centrum og hvor børnenes per
sonlige motivation er i højsædet. Sådan et
eksempel illustrerer den impulsive proces.
Den planlagte proces herimod kræver en
større systematik af pædagogen. Med
pædagogikkens tredeling in mente, vil
jeg give et bud på hvordan pædagogen
kan planlægge arbejdet med processer,
hvor der godt kan være et mål, men at det
ikke er det vigtigste. I niveauet omkring
teori/metode vil jeg fremhæve den tilgang
som Vare og Scott betegner som ESD 2
(Education for Sustainable Development).
Den bygger på tanken om bæredygtig
hed i uddannelsessystemet og forholder
sig til, hvordan den enkelte kan tænke
kritisk og forholde sig til de dilemmaer og
modsætninger som opstår i den mellem
menneskelige interaktion (Vare & Scott,
2007). ESD2 tilgangen arbejder med den
mellemmenneskelige bæredygtighed og
kan hjælpe med at fokusere på samspil
let som har til fokus at opnå respekt og
anerkendelse til det fælles bedste. I plan
lægningen af de bæredygtige processer,
er det vigtig at pædagogen arbejder med
ESD2, hvor fokus er på at (Vare & Scott,
2007, s. 194):
- Opbygge kapacitet til at tænke kritisk
-	Udforske de modsætninger som opstår i
vores hverdag.
- Læring opstår som bæredygtig udvikling
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Herved bliver det overordnede mål med
den bæredygtige pædagogik, at bar
net kan træffe fornuftige valg ind i en
kompleks verden, både i dag og i fremti
den. Med udgangspunkt i de tre punkter
sker der således en form for double-loop
læring, hvor barnet kan reflektere og
forholde sig til det anderledes og være
bevidst om at ikke alle skal være ens, og
at der opstår dilemmaer i vores liv, som
der ikke er en rigtig løsning på. Læringen
bliver således også en social læreproces
som fortsætter i det uendelige. Det er
her pædagogens arbejde i skolen bliver
relevant og kan indgå på lige fod med
lærerens arbejde.
Skal pædagogen kun arbejde
procesorienteret?
Skal pædagogen så bruge al sin arbejds
tid på processer? Nej, det mener jeg ikke.
Der er stadig basis for at den bæredygtige
pædagogik kan indgå i planlagte aktivi
teter hvor pædagogen igennem didak
tiske overvejelser har planlagt sin praksis
på forhånd. Det som denne artikel sigter
mod er, at relationen altid vil være mere

Det positive ved
planlagte aktiviteter er,
at de er gennemskuelige
for elever og kollegaer.
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kompleks end de teorier og metoder som
pædagogen har til rådighed. Derfor er det
utrolig vigtigt at pædagogen i skolen også
kan arbejde procesorienteret.
Den pædagogiske tredeling kan i de plan
lagte aktiviteter anvendes som analyseap
parat for pædagogen til at vurdere hvilke
påvirkninger der kommer fra andre inte
ressenter og hvordan disse påvirker den
pædagogiske praksis. Det positive ved
planlagte aktiviteter er, at de er gennem
skuelige for elever og kollegaer. Det bety
der at de er nemmere at systematisere og

36

planlægge, så alle er med på hvilket mål
der sigtes mod. Det er ikke altid tilfældet
i processer, så her har pædagogen en
udfordring i at være god til at formidle og
informere sine samarbejdspartnere om
hvilke overvejelser der ligger bag. Men
hvis pædagogen lykkes i at arbejde bære
dygtigt, er der grundlag for at børnene
lærer, at vi er gensidigt afhængige af hin
anden og alle skal have det godt. Herved
skabes en basis for en folkeskole hvor
trivsel, motivation og læring er i højsædet,
og så er børnene klar til en fremtid som de
ikke kender.
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Pædagog i skolen
– hvad er opgaven?
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Lene Nyboe Maltzahn er cand. pæd. pæd. og ansat som lektor og
udviklingskonsulent i UCC’s videreuddannelse

”Der er så meget, der ikke er afklaret i forhold til, hvad vi skal, og
det betyder, at vi i mange situationer handler per intuition og gør
det mulige lige her og nu”.
”Jeg kan bare høre på mig selv, at overfor børnene er mange af
mine ”kan”´er blevet til ”skal”´er.
Disse udsagn er fra pædagoger under opstarten af et
kursusforløb, der handler om deres opgaver og roller i skolen.
Et billede der er gennemgående for tidligere kursusforløb om
dette tema i samme og i andre kommuner. Det er artiklens
udgangspunkt at en præcisering af pædagogers opgaver og roller
i skolen bør foregå i en løbende undersøgelse af, hvordan lærere
og pædagoger kan skabe de bedste betingelser for børns trivsel
og læring i skolen.

Denne artikel refererer til nogle kursusfor
løb, der har som ambition, at pædagogerne
– og lærerne går undersøgende til værks i
afklaring af, hvilke opgaver pædagogerne
har i skolen, og hvordan de kan samarbejde
om børns læring og trivsel. Pædagogers

opgaver, roller og ansvar i skolen kan ikke
afklares isoleret, men skal ses i relation til,
hvordan skolen kan skabe nye læringsmiljøer
for børns læring og trivsel, og derfor hænger
pædagogens opgaver sammen med skolens
samlede udvikling. Det betyder, at lærerne
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Skolen stiller
pædagogerne overfor en
ny pædagogisk ramme,
som de skal finde deres
professionelle identitet i.

og ledelsen er nødvendige deltagere i denne
afklaringsproces.
Det tager det tid og fordrer dialog mellem
ledelse, lærere og pædagoger at finde svar
på spørgsmål som:
Hvilke opgaver skal pædagogen påtage sig
i undervisningen og i den understøttende
undervisning?
Hvordan skal pædagoger og lærere samar
bejde i undervisningen?
Hvad er det for bestræbelser og mål, der skal
være gældende, når lærere og pædagoger
samarbejder om at skabe sammenhæng
mellem undervisning og den understøttende
undervisning?
Når pædagogen deltager i lærerens under
visning, er det både pædagogen og lære
ren, der er nødt til at gøre noget andet end
før. Intentionen er at begge professioner i
samarbejde kan skabe bedre muligheder for
børnenes læring og trivsel. Ledelse af pæda
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gogerne og ledelse af det tværprofessionelle
samarbejde er afgørende for afklaringspro
cessen, fordi ledelsen er nødt til at skabe de
organisatoriske rammer for samarbejdet. Det
betyder, at der er tydelige mål for, hvad der
skal komme ud af samarbejdet, at pædago
gerne indgår i skolens team, at der er tid til
fælles planlægning, og ikke mindst, at det
løbende vurderes, hvad samarbejdet skaber
af nye muligheder for børnene.
Pædagogfaglighed i skolen
Det nye for mange pædagoger er, at ram
merne for arbejdet på skolens arena er
markant anderledes både med hensyn til de
fysiske, de strukturelle og de pædagogiske
rammer. Helt grundlæggende har pædago
ger i SFO i mange år arbejdet med at skabe
forpligtende fællesskaber blandt børnene og
har masser af erfaringer med, hvordan man
kan styrke børns måder at indgå i relationer
til andre børn på og med at skabe mulighe
der for deltagelse i børnefællesskaber. Dette
er et væsentligt dannelsesmæssigt element
i udvikling af børns personlige og sociale
kompetencer og udgør en stor del af trivsels
aspektet i børns hverdagsliv.
Samtidig har børnene i SFO mulighed for at
udøve en højere grad af selvbestemmelse
forstået som mulighed for selv at afgøre,
hvilke aktiviteter de indgår i, hvem de er sam
men med, og hvor længe en given aktivitet
varer. Børnene kan i noget omfang vælge til
eller fra de aktiviteter, der er organiseret og
styret af pædagogerne. I hvert fald er der
plads til forhandling mellem barn og voksen
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om dette, hvilket hviler på et pædagogisk
og dannelsesmæssigt princip om, at børns
egne initiativer, interesser og motivation er
væsentlige udgangspunkter for børns lyst og
mulighed for at udvikle sig indenfor de ram
mer SFO’en tilbyder.
I skolen er det anderledes, og det stiller
pædagogerne overfor en ny pædagogisk
ramme, som de skal finde deres professio
nelle identitet i. Her skal børnene deltage i
eksempelvis den understøttende undervis
ning. Hvis nogle børn ikke vil deltage i det,
der foregår, og giver sig til noget andet, eller
hvis et barn vil forlade aktiviteten, står en
del pædagoger med en udfordring, de ikke
tidligere har arbejdet med. Dels udfordringen
i forhold til at få børnene til at gøre det, de
skal, og dels den udfordring at gennemføre
en pædagogiske praksis, man professionelt
set ikke genkender sig selv i.
Det er de tilkendegivelser, som mange pæda
goger kommer med på kurset og fremgår
tillige af BUPL’s undersøgelse om pædagoger
i skolen efter skolereformens ikrafttrædelse
(BUPL, 2014). Derfor har mange af de pæda
goger, jeg har mødt, rejst spørgsmålet om,
hvordan de meningsfuldt kan gennemføre
f.eks. den understøttende undervisning, så
det, der foregår, giver mening og er udbytte
rigt for børnene.
For at gå tættere på den problemstilling har
pædagogerne på kurset taget udgangspunkt
i de situationer i skolen, hvor de selv oplevede
at få skabt meningsfulde, lærerige og pæda
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gogiske situationer for børnene, og her ud fra
har det været muligt at pege på, hvordan de
som professionelle pædagoger bidrager til,
at skolens aktiviteter styrker børns trivsel og
læring. Det at få øje på at pædagogfaglighe
den faktisk gør en positiv forskel, giver energi
i forhold til at arbejde videre med at under
søge potentialer i pædagog-professionen i
skolen. Som en pædagog udtrykte det: ”Jeg
har fået øje på min faglighed igen”.
Skolelogik og institutionslogik
Hvilke kompetencer har pædagoger brug
for at udvikle for at påtage sig de opgaver,
de skal varetage på skolens arena? Det
spørgsmål svarer pædagogerne på ved
kursets start, og svarene falder indenfor 3
temaer, som kursets faglige indhold bygges
op omkring:
Klasseledelse:
Hvordan kan pædagogen lede grupper af
børn indenfor skolens rammer, så det skaber
læring og trivsel hos børnene?
Læringsmål og læringsmiljøer:
Hvordan kan pædagogen bidrage til, at børn
lærer det, de skal, og hvordan kan lærings
miljøet udvikles ved, at pædagogen træder
fagligt i karakter og skaber flere og bedre
muligheder for børnene?
Motivation og relationskompetence:
Hvordan kan pædagogen skabe mulighed for,
at børnene kan bruge deres erfaringer og det,
de er optaget af, og hvordan kan pædagogen
fortsat udvikle sine relationer til børnene,
når rammerne for samværet mellem børn og
pædagoger er blevet anderledes?
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Det er interessant, at de faglige temaer
pædagogerne vælger, i høj grad lægger sig
ind under skolens logik, der handler om at
lede børns læring i retning af givne lærings
mål. Børnenes egne initiativer, interesser
og motivation er ikke udgangspunktet for
skolens aktiviteter, og det stiller klart rela
tionen mellem barn og pædagog et andet
sted, fordi børnenes erfaringer med samvær
med pædagogen er, at de har mulighed for
at vælge eller forhandle med pædagogen
om, hvad de skal. På skolens arena etableres
et magtforhold mellem pædagog og barn,
hvor barnet i langt højere grad underordnes
pædagogens dagsorden, og pædagogen
må derfor indtage en magtposition for at
fungere inden for skolens logik. Inden for
institutionslogikken/SFO´en har pædago
ger masser af erfaring med at arbejde med
børns motivation, men selv om denne ikke
umiddelbart passer ind i skolens logik, kan
institutionslogikken give god mening i for
hold til at gøre børene til aktører i deres egne
læreprocesser og trivsel.
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Et læringslaboratorium - en ramme for
de professionelles læring
Kurset etableres med inspiration fra meto
den ”Læringslaboratorier” - en metode for
innovative og transformative læreprocesser,
der dels består i, at deltagerne gennemfø
rer fagligt funderede eksperimenter i den
pædagogiske praksis, og herefter reflekte
rer og perspektiverer de deres erfaringer
med eksperimenterne på afstand af praksis
(Staunæs m.fl., 2014). I læringslaboratoriet
arbejdes der med aktionslæring, så delta
gerne observerer hinanden i gennemførelse
af deres eksperimenter.
Pædagogerne tillægger eksperimenterne
og arbejdet med aktionslæring stor betyd
ning for deres udbytte af kurset, fordi de
faglige temaer dermed knytter sig direkte
til deres konkrete virkelighed på skolerne. Et
eksempel på et eksperiment er, at en gruppe
arbejder med, hvordan de kort og præcist
kan introducere børnene for aktiviteter, så
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børnene forstår indhold, rammer og regler og
dermed selv kan gå i gang efter instruktio
nen. I pædagogernes refleksioner over erfa
ringerne bliver det tydeligt, hvordan de kan
bruge deres professionsfaglige kompetencer
ind i skolens rammer.
Igen kan man iagttage, at det pædagogerne
fokuserer på i deres eksperimenter, handler
om, hvordan de kan leve op til og håndtere
de opgaver, der ligger indenfor skolens logik
og i virkeligheden kommer til at stå for en
pædagogisk praksis, der ligner lærernes. For
klaringen er formodentlig, at pædagogerne
simpelthen har en brændende platform i
forhold til at tage ansvar for at løse det, de
står med her og nu og derfor efterspørger
redskaber til løsning af de opgaver. En anden
forklaring kan være, at pædagogerne er
positioneret og positionerer sig selv indenfor
skolens herskende diskurs, hvor læring er
højeste kontekst, og opgaven på skolen er at
lede børn i retning af fastsatte læringsmål for
alle aktiviteter.
Ifølge lovgivningen skal der i den understøt
tende undervisning dels skabes sammen
hæng med den almene undervisning og dels
arbejdes bredt med børnenes alsidige udvik
ling, motivation og sociale kompetencer
(Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 16a),
og her kunne pædagogernes professionelle
kompetencer byde ind med viden og erfaring
i forhold til at udvikle disse sider af skolens
læringsmiljø.
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Det tværprofessionelle samarbejde
I starten af kurserne giver en del pædago
ger udtryk for, at deres opgaver i lærerens
undervisning er at tysse på børnene. En rolle
der ikke er ønskelig hverken for dem eller
børnene. Derfor er det presserende at få en
drøftelse med lærerne om, hvordan de to
professioner reelt kan stå frem i undervisnin
gen og åbne flere muligheder for børnene.
I slutningen af kursusforløbet deltager
lærerne, og indledningsvist er der dialoger
om, hvilke værdier, forpligtelser og kom
petencer der er grundlæggende for de to
professioner. Denne drøftelse viser, at der
værdimæssigt er store overlap. F.eks. har de
to professioner som værdi at arbejde med
børns dannelse. De to professioner er for
skellige i forhold til forpligtelser, hvor lærerne
er forpligtet på arbejdet med læringsmål
og individuel opfølgning på læringsmål,
mens pædagogernes forpligtelse ligger i et
langsigtet arbejde med forpligtende fæl
lesskaber, demokrati og medbestemmelse,
anerkendelse og motivation mm. I forhold til
kompetencer er der relativ store forskelle,
hvor de peger på lærerkompetencer indenfor

Hvordan kan man kort
og præcist introducere
børnene for aktiviteter,
så de forstår indhold,
rammer og regler?
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det fagfaglige og didaktiske, mens pædago
gernes kompetencer ligger inden for et bredt
område af arbejdet med børns personlige og
sociale kompetencer.
Når det bliver konkret i samarbejdsrelationen
mellem læreren og pædagogen, hvad de vil,
kan og skal i deres professioner, bliver det
lettere at tale om, hvad de hver især byder
ind med i deres samarbejde. Begreber som
”Co-teaching” (Ritchie og Tofteng, 2015),
der handler om forskellige organiseringer
i det tværprofessionelle samarbejde, giver
anledning til drøftelser om varianter af orga
nisering i samarbejdet, og nogle lærer- og
pædagogmakkere gennemfører aktioner
med dette som omdrejningspunkt.
Det at nogle lærer- og pædagogmakkere
afprøver andre samarbejdsformer kan åbne
mulighed for, at pædagoger kommer mere på
banen i forhold til at skabe andre arenaer for
skolens arbejde med børns læring og trivsel.
Det kan åbne mulighed for, at pædagoger
kan bane vej for, at børns perspektiver på
deres skoleliv også bliver afsæt for, hvordan
pædagogikken på skolen praktiseres.
Lederne skaber rammen
Både pædagoger, lærere og ledere er glade
for og ser pædagogiske og didaktiske mulig
heder i, at pædagogerne i større omfang er
i skolen, fordi det kan give børnene nye og
bedre muligheder. Den store hurdle mange
steder er (eller har været) at få rammerne
på plads i forhold til, at de tværprofessio
nelle teams har mulighed for at mødes og
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planlægge undervisning og aktiviteter for
børnene, koordinere dialoger med forældre
og aftale alternative muligheder for børn, der
har brug for særlige rammer.
På disse kursusforløb deltager lederne på
første og sidste kursusdag, fordi deres del
tagelse i dialoger om mål for samarbejdet og
opfølgning på samme, sætter retning for det,
lærere og pædagoger gør i deres praksis. Og
der bliver arbejdet hårdt på sagen! De ledere,
der har været en del af kursusforløb, er i kon
stant bevægelse mod at realisere de nødven
dige rammer for, at pædagogerne bliver en
fast del af skolens teams, at det er muligt at
planlægge sammen, og at det dermed bliver
muligt for lærere og pædagoger at sparre
med hinanden om den fælles opgave med
børns læring og trivsel.
Det, der stadig står tilbage, er spørgsmå
let om, hvorvidt skolens ledelse vil etablere
mulighed for innovation af skolens lærings
miljøer, hvor de to professioner sammen
skaber rammer for, hvordan børnene kan
lære at være lærende og være en stemme
i beslutningerne om, hvad de skal lære, og
om hvordan de bedst trives i skolen. Hvis
det er omdrejningspunktet, kan både skoleog institutionslogikkerne spille sammen og
komplementere hinanden i forhold at udvikle
nye læringsmiljøer, der både har fokus på
børnenes læring, dannelse og trivsel. For
håbentligt kan det være næste skridt i den
fortsatte udvikling af skolen, hvor gen
standsfeltet for et professionelt læringsmiljø
koncentrerer sig om skabe nye måder for
børnene at være og lære på.
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Et professionelt læringsmiljø,
der koncentrerer sig om skabe
nye måder for børnene at være
og lære på.

45

Liv i Skolen - 4/2016

46

Af Lene Bække Rønn og Heidi Schjerlund, klassepædagoger og læringsfokusvejledere

Rød tråd
gennem barnets
hele skoledag
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Lene Bække Rønn og Heidi Schjerlund er begge klassepædagoger og
læringsfokusvejledere og arbejder på Skødstrup skole

Denne artikel omhandler primært pædagogernes rolle i at skabe
lærings- og progressionsfokus for børnene omkring egne lærepro
cesser, en rød tråd gennem dagen samt helhed for de delprocesser
børnene indgår i, når der arbejdes læringsmålstyret med temaer.
Det målstyrede forløb, som fremhæves i denne artikel er et
”cirkus-tema” på 0. årgang. I teamsamarbejdet mellem lærere og
pædagoger på årgangen har vi arbejdet med temaet både fagfagligt
i undervisningsdelen, i den understøttende undervisning varetaget
af os som pædagoger samt om eftermiddagen i SFO.

Som forløbet indikerer, arbejder vi på
Skødstrup skole i forhold til den nye
skolereform med at skabe en rød tråd
gennem hele barnets skoledag. Her har
vi fokus på at få undervisningsdelen og
fritidsdelen til at smelte sammen og
skabe mening for alle børn. Vi arbejder i
indskolingsafdelingen med børn fra 0.-2.
klasse, hvor vi under en fælles årsplan
for alle årgange arbejder med årspla

nens temaer på årgangene. Vi har også
været en del af Mærsk projektet Profes
sionelle læringsfællesskaber (PLF) og vi
betegner os i dag som en læringsfoku
seret skole.
Et målstyret forløb
For os giver det stor mening at arbejde
med målstyrede forløb, fordi vi kan se
et resultat i vores arbejde med børn.
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Forældrene tilbød i høj
grad hjælp og der var
fuld opbakning.

Når vi arbejder målstyret, oplever vi i
langt højere grad, at vi bliver bedre til at
formidle og motivere børnene. Vi har set
glade og stolte børn, som bliver mere
modige ind i den fagfaglige undervis
ning, efter at de er kommet igennem
målstyrede forløb, hvor italesættelse
af egen og andres progression har haft
stor betydning. Det overordnede mål
med cirkustemaet var at arbejde med
sammenhold, samarbejde, trivsel og
inklusion, samt at arbejde i en innovativ
og skabende proces, hvor alle kom i mål
med noget. Alle børn var uundværlige
og vigtige for at vi kunne lave en mini
cirkusforestilling for forældrene. Projek
tet gav alle børn blod på tanden, de ville
lære noget og blive dygtigere.
De overordnede mål med cirkustemaet
har vi nedbrudt for børnene til meget
simple mål:
-	Børnene er med til at bestemme
- Vi er sammen om at lave cirkus
- Vi samarbejder og alle har et ansvar
- Vi får nye venner
- Alle børn er med, så godt de kan
-	Vi kan i fælleskab lave en cirkus
forestilling
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Hvem inddrages
For at forestillingen har kunnet lykkes,
har vi været afhængige af at samar
bejde, og den løbende kommunikation
mellem forældre, lærere, børn og pæda
goger har været båret af opbakning,
vilje og store forventninger fra alle.
Vi har sendt mål, forventninger til frem
møde og opbakning samt evalueringer
ud til forældre og kollegaer, både før,
under og efter forløbet og vi har fået
stor opbakning. Forældrene tilbød i høj
grad hjælp og der var fuld opbakning om
tilstedeværelse, når børnene skulle øve
eller producere i flok. De hjalp ligeledes
med udstyr, lys, lyd og andre praktiske
gøremål ved selve forestillingen.
Vi har arbejdet med medinddragelse og
medbestemmelse for børnene gennem
hele processen for at skabe motivation.
Vi har løbende lavet fællesamlinger
og vi har brugt vores understøttende
undervisning til at give børnene feed
back på hvor langt vi var i processen.
Børnene har løbende fremlagt deres
arbejde for hinanden og de har givet
hinanden feedback. I fællesskab har vi
arbejdet med feed up på processen og
vi har sluttet alle samlinger med feed
forward til alle grupper, i forhold til hvad
de skal arbejde videre med. Nogle grup
per havde fået viden og mod på selv at
arbejde lidt videre og andre havde brug
for yderligere sparring med os pædago
ger.
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Den løbende kommunikation i årgang
steam mellem lærere og pædagoger har
også spillet en stor rolle. Lærerne har
været gode til at omlægge timer, at del
tage ved generalprøven og de var med
til cirkusforestillingen, som sluttede
med stor fællesspisning for årgangen.
Praksisfortælling
Målet med vores cirkusforestilling
kunne opnås med udgangspunkt i vores
meget forskellige pædagogiske kompe
tencer. Lene er en meget struktureret
og styringsorienteret pædagog med
drama som linjefag og Heidi er en mere
teoretisk pædagog, som ser læring og
progression hos det enkelte barn og
med et kreativt udgangspunkt i linjefa
get værksted, natur og teknik.
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Vi har tidligere lavet MGP-show med to
2. klasser, hvor børnene virkelig avance
rede i deres læreproces. Grundmodellen
fra det forløb brugte vi igen til cirkuste
maet for vores 0. klasser. Som pædago
ger kan genbrug af en god grundform i
vores arbejde udløse tid, som betyder at
vi kan hæve ambitionsniveauet og bruge
kræfter på at arbejde i dybden med
børnenes læring. I perioden har vi brugt
flere timer end vores ramme og i den
efterfølgende periode, hvor børnene får
lov til at slappe af, har vi brugt færre
timer. Det er en fleksibilitet i vores
arbejde, som er aftalt med ledelsen.
I forhold til vores to understøttende
undervisningstimer ugentligt har
timerne i perioden været brugt til at
understøtte læreprocesser, primært
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Vi har brugt vores
understøttende
undervisning til at give
børnene feedback
på hvor langt vi var i
processen.

i SFO-delen. For os handler det om,
at når vi skal skabe rød tråd gennem
hele børnenes skoledag, så er lærepro
cesserne fleksible. Det kan altså både
være et læringsmæssigt indhold fra
den fagfaglige undervisningsdel, som
tages med videre til fritidsdelen, eller
som i dette tilfælde, et indhold fra fri
tidsdelen, som vi arbejdede med i den
understøttende undervisning og som i
høj grad understøttede læreprocesser
indenfor børnenes alsidige, sociale og
kulturelle dannelse og udvikling.
I opstarten præsenterede vi et forløb,
som alle skulle deltage i. Børnene kunne
vælge at være deltagende indenfor for
skellige områder. Børnene valgte blandt
andet optrædende, kulissefolk, musik,
lyd, lys, film, billeder, billetfolk, dør
mænd og andet, så alle havde en rolle.
Det gode ved at lave et show er, at man
rent faktisk kan ramme alle børns nær
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meste udvikling, og at alle får indblik i
egen progression gennem feedbackpro
cessen.
I forløbet brugte vi nogle af de ældre
elever fra 3. klasse, som vi havde lavet
MGP forløb med året før og som kunne
være med som formidlere. De var rigtig
gode rollemodeller og deres energi fik
rigtig mange børn til at gå op i projek
tet, ligesom de var en hjælpende hånd
de dage, hvor der virkelig var travlt.
Hver uge i løbet af de fire uger arbej
dede grupperne med hver deres del af
projektet. Vi lavede planer og skrev for
ældrebreve om hvornår børnene skulle
være til stede og vi hængte synlige
øvesedler op i afdelingen, så alle havde
mulighed for løbende at følge med. Om
fredagen i den understøttende under
visning samlede vi trådene sammen
med børnene og alle grupper fremlagde
og præsenterede hvor langt de var i
processen. Børnene fik mulighed for at
byde ind i feed up processen og efter
følgende samlede vi børnenes input til
konkret feedforward på den kommende
uges arbejde. På den måde skabte vi
helhed for de delprocesser, som bør
nene indgik i. Sammen med børnene
fik vi samtidig skabt et lærings- og pro
gressionsfokus og børnene blev meget
motiverede ved at hjælpe hinanden.
Børnene kunne se mening med målene
og løbende kunne de følge deres egen
og hinandens målopnåelse. Vi havde
som pædagoger en vigtig rolle i for
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hold til at styre processen og give alle
børn mod på at komme videre. Vores
planlægning og forberedelse i forhold
til hele tiden at være foran børnene var
betydningsfuld.
Planlægning og teamsamarbejde
Når flere faggrupper skal samarbejde
om større projekter, har det stor
betydning, at der findes en struktur
for skolens drift, så det bliver muligt
at samarbejde på tværs. Ledelsens
opbakning, interesse og fleksibilitet
for vores arbejdstid skaber også de
gode muligheder. Det har haft stor
betydning, at SFO har bakket op, så vi i
perioden ikke har skullet dækket fravær
og andet uopsætteligt. Vi har fået lov
til i et vist omfang at være tre faste i
projektet, fordi vi har ”lånt” en pædagog
fra 2.klasse, som ønskede at deltage
med henblik på at opnå indsigt i vores
arbejde med målstyrede forløb.
Vi har som pædagoger i indskolingen
længe været optaget af, hvad det
læringsmålstyrede fokus kan føre til i
samarbejde med lærerne på årgangen
i vores fælles team. Vi har arbejdet
sammen i tre år, kender hinanden rigtig
godt og fået skabt et fælles værdisæt
og fokus på børnenes almene dannelse.
Vi brænder for de innovative proces
ser og at alt er læring og dannelse, hvis
vi sætter mål for det og synliggør det
for børnene. Vi tør og vi har mod på at
skubbe børnene, og vi er meget enige
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om, at det ikke er synd for børnene, når
vi provokerer og presser dem lidt. Sam
tidig mener vi, at vi som pædagoger har
en vigtig rolle i forhold til at samarbejde
med vores lærerkollegaer om at fremme
mening og sammenhæng i et bredere
dannelsesperspektiv gennem hele
barnets dag.
Inden jul spurgte vi lærerne i vores nye
0. klasseteam om de ville være med til
at arbejde tematisk i et bredere per
spektiv og over en lidt længere periode.
Som pædagoger ville vi gerne arbejde
med social læring og trivsel og lære bør
nene om samspillets vigtige fundament
for at få noget til at lykkes i et større
fællesskab og i en sammensmeltning
med det fagfaglige indhold i perioden.
Vi blev enige om at lave et cirkustema,
som vi ville arbejde med i den under
støttende undervisning og i SFO, side
løbende med at børnene i matematik
skulle arbejde med kapitlet Cirkus Plus
i bogen samt delvist ind i den dansk
faglige undervisning.
Vi havde i temaet fokus på at lave en
mini cirkusforestilling, at børnene skulle
være medbestemmende, at skabe
fokus på børnenes samarbejdsevner
og udvikling af ansvarsfølelse og at de
to 0. klasser kunne opnå en følelse af
samhørighed.
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Som pædagoger kan
genbrug udløse tid, som
betyder at vi kan bruge
kræfter på at arbejde i
dybden med børnenes
læring.

Fælles forberedelsestid og UUV på
samme tid på årgange
Når et stort projekt skal lykkes, har den
fælles forberedelsestid stor betydning.
Til skemaønsker for skoleåret har vi
ønsket fælles forberedelsestid, så vi
sammen har kunnet sidde og planlægge.
Vi har også lavet en årsplan for vores
indbyrdes samarbejde, som både er i
tråd med årsplan for undervisningen og
SFO årsplanen. Fleksibilitet i forhold til
at have meget forberedelse i perioder
og mindre i andre perioder, har været
et af vores primære fokuspunkter i
planlægningen af vores arbejde, fordi vi
mener at børnene også har også brug
for at summe efter en lang målstyret
temaperiode, hvor læring bundfælder
i børnene og hvor de får en velfortjent
pause.
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Til vores skemaønsker har vi ligeledes
altid ønsket at have understøttende
undervisning i begge vores skemaer
på samme tidspunkter, så vi har kunnet
samle klasserne på tværs, for at præ
sentere fælles indhold og mikse bør
nene på tværs i nye samarbejdsgrupper.
Qua vores lange samarbejde, har vi
udarbejdet en grundskabelon, som vi
har kunnet genbruge i flere større pro
jekter.
Afslutning
Vi har set flere kollegaer være frustre
rede over de krav til forandring i forhold
til vores faglighed og roller, der er fulgt
med den nye skolereform, både for
lærere og pædagoger. Der er lovgivet
om at vi fællesskab skal arbejde
succesfuldt med den reformerede
opgave, som skolen i dag skal tilbyde
at løse.
Vi ser på vores rolle i skolen med et
særligt blik på pædagogens opgave i
forhold til, at alle børn skal blive så dyg
tige som de kan. Vi koncentrerer os om,
hvordan man kan arbejde med at skabe
rød tråd gennem barnets hele skoledag,
hvor vi helhedsorienteret arbejder i et
kategorialt dannelsesperspektiv i vores
teams.
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Den understøttende undervisning er
for os den gode tid og en mulighed for
bred formidling, både til og fra børn,
men også et sted hvor vi kan arbejde
i et læringsperspektiv med de skit
serede mål fra cirkustemaet om fx
samarbejdsevne, udvikling af ansvars
følelse og medbestemmelse. For os har
den understøttende undervisning skabt
mulighed for en god fastlagt ramme,
hvor vi får mulighed for at samle alle
børn.
At skabe sammenhold for så stor en
gruppe børn er grænseoverskridende
og lærerigt for børnene, men vi har set
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en stor glæde, et stort engagement
og børn som voksede og kom i bedre
trivsel. Vi har set børn, som gennem den
fælles feed back proces har fået indblik
i nye ting de gerne vil lære og blive gode
til. Vi har fået rigtig god respons fra bør
nenes forældre og gennem processen
har vi selv opnået stor arbejdsglæde og
mening i vores profession.
Samlet set har vi en god oplevelse af, at
når vi stiller store forventninger til børn
og forældre og ikke mindst os selv, så
smitter det og der vokser en vilje til et
godt og stærkt samarbejde.

Liv i Skolen - 4/2016
Af David Thore Gravesen og Lea Ringskou, lektorer
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Pædagogen i folkeskolen
efter Folkeskolereformen:
Udfordringer og
potentialer
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David Thore Gravesen er cand.pæd.soc og Ph.d., og ansat som lektor i VIA på Pædagog
uddannelsen, Campus Viborg og Lea Ringskou er cand.pæd.soc og ansat som lektor
i VIA på Pædagoguddannelsen, Campus Viborg

Ud fra et forskningsprojekt analyserer vi pædagogens roller i
folkeskolen efter Folkeskolereformen i 2014. Rollerne påvirkes af
samfundsmæssige krav om effektiv tidsudnyttelse, så eleverne
kan blive så dygtige som muligt. Pædagogen kommer til at stå i et
spændingsfelt mellem inklusion og kvalifikation. Den rollediversitet,
der ses, indeholder potentiale, hvad angår inklusionen. Dog er dette
potentiale stærkt udfordret af stigende kvalifikationskrav.

”Den skriger jo til himlen, al den snak om
effektivitet! Man kan ikke arbejde med
relationen på den måde og effektivisere
det, der sker i den” (Michael, pædagog).
Michaels udtalelse indrammer, hvordan
tid og effektivitet fremstår som centrale
aspekter i en analyse af pædagogens
roller i skolen. Samtidig vidner den om fru
stration over tidens dominans, hvad angår
pædagogernes relationsarbejde på tværs
af skole og SFO.
Analysens afsæt er et to-årigt forsknings
projekt Pædagogen i den nye folkeskole

(gennemført at forfatterne og et mindre
hold studerende i årene 2014-2016). Målet
var at undersøge pædagogens professi
onelle praksis og roller på tværs af skole
og SFO. Det foregik på to skoler, hvor vi
fulgte fire pædagoger. Datamaterialet er
etnografiske observationer indsamlet over
6 uger i efteråret 2014, logbøger ført af de
fire pædagoger under observationerne og
endelig fokusgruppeinterview efter obser
vationerne (Hastrup, 2010) (Kristiansen
& Krogstrup, 1999) (Kvale & Brinkmann,
2008) (Halkier, 2002) (Spradley, 1980).
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Hastigheden
og tidspresset
nødvendiggør, at
pædagogerne
skaber rytmer,
som understøtter
tidsudnyttelsen.

I det følgende vil vi med afsæt i en analyse
af tidens dominans indkredse pædagoger
nes praksis og roller på tværs af skole og
SFO. Teoretisk har vi igennem projektet
været inspireret af en række sociologer,
der har fokuseret på tiden som domi
nerende faktor i vor tidsepoke. I denne
artikel fokuserer vi på pointer fra Michel
Foucault (Foucault, 2002), når vi analyse
rer hvilke roller tidens dominans former og
hvilke pædagogiske rum disse tidsdomi
nerede roller udspiller sig i. Endelig vil vi
afslutningsvist diskutere, hvilke udfordrin
ger og potentialer rollerne kan indeholde.
Denne diskussion rammesættes primært
gennem pointer fra uddannelsesteoretiker
Gert Biestas analyser (Biesta , 2011)
(Biesta, 2014) (Biesta, 2015).
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Karen, Amanda, Michael og Joan:
Om forskelle og ligheder
Først en kort præsentation af projektets
fire pædagogeri. Karen og Amanda arbej
der i indskoling og SFO på Bøgeskolen.
Christina er primært klassepædagog for
en 1. klasse, mens Amanda er tilknyttet
2. klasse som klassepædagog. I langt de
fleste af timerne er de som klassepæda
goger tilstede i klassen sammen med en
lærer. Mens læreren varetager den faglige
undervisning, arbejder Karen og Amanda
enten med små grupper af elever eller
enkelte elever. Et par gange om ugen
varetager de understøttende undervisning
i indskolingen. De resterende arbejds
timer er placeret i morgen- og eftermid
dags-SFO.
Michael og Joan arbejder på Nordskolen,
primært i indskoling og SFO. For dem går
arbejdstiden i løbet af skoledagen med at
varetage understøttende undervisning,
lektiecafé og 45 minutters motion og
bevægelse på 1. klassetrin. Et par gange
om ugen har de timer sammen med en
lærer i 1. klasserne, og hertil har Michael
idrætsundervisning i de større klasser.
De resterende timer er de i morgen- og
eftermidddags-SFO.
Pædagogernes roller er kendetegnet ved
lokale variationer, men på trods af disse er
der på tværs af datamaterialet en række
sammenfaldende tematikker. Det mest
markante empiriske tema er tid, som vi
derfor tager afsæt i.
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Tidens dominans
Tidshastigheden
Michael har motion og bevægelse.
Timerne finder sted ind i mellem skolens
øvrige fag, gerne op til den store spise
pause. I løbet af 45 minutter skal Michael
overtage klassen, introducere til en aktivi
tet, udføre den og afslutte med madpak
kespisning.
Tidshastigheden er umiddelbart et led i
sikringen af et højt fagligt udbytte. Tiden
skal bruges effektivt. I mange tilfælde
er hastigheden ikke ubetinget positiv.
Tidsplanen skal ikke skride meget, før
problemerne opstår. Ro bliver centralt og
ofte må børnenes optagethed af andre
ikke-faglige anliggender dæmpes. Her et
eksempel, hvor Joan har time alene:
”Ved I hvad… der er utrolig mange, der
gerne vil snakke. Det er også hyggeligt.
Men ikke så smart (…). Jeg har faktisk en
masse, jeg gerne vil lave med jer, men vi
når ingenting, når jeg hele tiden skal bede
om ro!”
De pædagogiske intentioner kolliderer
ofte med tidspresset. For eksempel når
Christina på en skovtur i fællesskab med
en lærer ikke når i mål i forhold til at støtte
drengen Peter i at indfri aktivitetens mål
(at skrive sit navn med naturmaterialer).
Da læreren beder eleverne vende tilbage
til skolen, er Christina frustreret:

57

”Vi nåede næsten ikke at komme herover
[i skoven] og så skal vi hjem igen! ”
Tidsrytme, - signaler og -træning
Hastigheden og tidspresset nødven
diggør, at pædagogerne skaber rytmer,
som understøtter tidsudnyttelsen. Ifølge
Michel Fouacult etablerer tiden i offent
lige institutioner, som f.eks. skolen:
rhythms, imposes particular occupations
and regulates the cycles of repetition
(Foucault, 1979, s. 149). Pædagogerne
udfører aktiviteter, der fastholder en
hensigtsmæssigt rytme, så et effektivt
læringsmiljø kan opretholdes. Først og
fremmest sikres rytmen ved brug af en
række signaler. En bestemt klapperytme
er signal om, at eleverne skal være stille
og rette deres opmærksomhed mod
pædagogen. På tilsvarende vis bruges
kropslige signaler som højre hånd op og
håndbevægelse over mund (som symbol
på lynlås for munden) for at opretholde ro,
tempo og effektivitet. I følgende eksem
pel er Karen klasserumsleder i en 1. klasse,
der har matematik:
”Nu skal vi i gang med side 54 – det er
et helt nyt emne. Minus betyder man får
mindre. Karen læser op fra bogen. Hun
irettesætter Viktor og en pige: ’Det er vigtigt det her! ’ Når hun skriver noget op på
tavlen, med ryggen til eleverne og samtidig stiller et spørgsmål, så rækker hun
højre hånd i vejret for at indikere, at hvis
man vil svare, skal man række hånden op.
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I skoledelen er der ikke
mange tidslommer.

(…) … da der er en, der snakker, laver hun
lynlåsbevægelse hen over læberne for at
indikere, man skal være stille. ”
Derudover etableres rytmen gennem
tidstræning. Joan skriver i logbogen, hvor
dan hun laver øvelser med sin 1. klasse
omkring ”stille skift”, så skiftene bliver
effektive. Her skal eleverne øve sig i hur
tigt at finde en bog i deres skuffe, at gå
stille og hurtigt ud på toilettet og at stille
sig hurtigt op på række.
Pædagogens arbejde med etableringen
af tidsrytme, tidssignaler og tidstræning
sker, når de varetager lektioner på egen
hånd som klasserumsledere. Men arbejdet
med tidsrytme, signaler og træning ses
ligeledes, når pædagog og lærer sam
arbejder. Her er pædagogens fokus ofte
individorienteret. Pædagogen retter disci
plinerende sit blik på den enkelte elevs
internalisering af tidsrytmerne, signalerne
og træningen. Amanda er gentagne gange
i en klasse sammen med læreren, hvor
hun har særligt fokus på Anthon. Anthon
befinder sig i en udsat position i timerne
og bryder ofte tidsordenen. I følgende
eksempel arbejder Anthon alene, da ingen
af de andre elever vil være med ham:
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”Amanda hjælper ham i gang med opgaven, forklarer en ekstra gang, skiller
billeder og tekst ad for ham i to separate
bunker (…). Anton virker i tiltagende grad
frustreret og sidder uroligt. Anton vender
sig om, smider papirer på gulvet hos den
dreng, der sidder bag ham (…). Amanda
kommer hen til ham, samler papirer op,
begynder at læse med ham. ”
Tidslommerne
Selvom tiden er toneangivende, er billedet
mere nuanceret end som så. For ind imel
lem tidskravene og -presset finder pæda
gogen små tidslommer, hvor tid for en
stund træder i baggrunden. Mest markant
eksisterer tidslommerne i morgen- og
eftermiddags-SFO. På trods af timemæs
sig reduktion i SFO-regi, er tidsrytmen her
langt henad vejen baseret på et princip
om frivillighed og fritid. Det skaber en
anden toning af pædagogens rolle:
Amanda går ned til SFO-lokalet, hvor
hun sætter sig ved et rundt bord med
børn, der tegner, laver perler og snakker.
Amanda kontakter drengen Lars, der går
lidt frem og tilbage i rummet og ser trist
ud (…). Lars fortæller Amanda, at han
er blevet uvenner med Nichlas. Nichlas
støder til og siger: ’Jamen, det er fordi,
han hele tiden vil være chef’ (…). Amanda
spørger Lars om han forstår, hvad Nichlas
siger og hvad han siger til det. De snakker med rolige og dæmpede stemmer (…).
Til sidst spørger Lars Nichlas, om han
godt må være med igen. Nichlas siger ja
og fortæller, hvad de leger: ’butik’. Lars
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smiler og spørger, om han godt må lave
reklamerne. Nichlas nikker.
I tidslommerne får den pædagogiske rela
tion umiddelbart mere plads, ligesom bør
nenes mulighedsrum udvides i forhold til
at være, handle og reagere som subjekter.
Tidsrøveriet
I skoledelen er der ikke mange tidslom
mer. Alligevel er det pædagogiske relati
onsarbejde også her et centralt element
i pædagogernes selvforståelse. Når der
opstår små tidssprækker, stjæler de sig til
relationelle øjeblikke. Som når Amanda
vælger at møde 10 minutter før timen
begynder:
”Jamen jeg kan jo godt vælge bare at
komme, når timen begynder (…)… når jeg
vælger at gå derned ti minutter før, så
(…) går det jo fra min pause, forberedelse
osv. Men de der ti minutter inde i klassen
(…) de er bare så vigtige (…). Det skal være
sådan at de føler sig velkomne, føler sig
set, når de kommer ind i klassen. Det
giver så meget! ”
Også i skemalagte aktiviteter med stram
tidsstyring finder pædagogen undertiden
tidslommer til den pædagogiske relation
og det enkelte barn. Her i forbindelse med
en test, hvor Joan tager en frustreret Emil
med ud af klasselokalet. Emil kan ikke,
ligesom resten af klassen i denne time,
finde sig til rette med at skulle tage en
test:

De [Joan og Emil] sætter sig i sofaen i
fællesrummet. Han siger at han savner
sin mor. Han græder lidt. Joan sidder ved
siden af og ser på ham, hun rører let ved
hans arm og hans hår. ’Det er OK’, siger
Joan, ’Det kan man godt komme til, hvis
man har en øv-dag. ’
Med tiden som rammesætter:
Pædagogens roller efter
folkeskolereformen
Roller i spændingsfeltet mellem hård og
blød funktionalisme: de pædagogiske
rum
Analyserne ovenfor indeholder centrale
pointer omkring pædagogens roller og de
rum rollerne udfoldes i – ofte med tiden
som dominerende faktor. Arbejdsdagen
igennem befinder pædagogen sig relativt
ofte i stærkt rammesatte, tidsbegræn
sede og voksenstyrede aktiviteter. Især
når aktiviteten foregår i klasselokalet,
er pædagogikken og i forlængelse heraf
pædagogens rolle kendetegnet ved hård
funktionalisme (Kirkeby, Gitz-Johansen, &
Kampmann, 2005, s. 50). Klasserummet
er på forhånd funktionsbestemt og stærkt
kodet. Ligesom alle andre rum udgør
indretningen af klasselokalet en vigtig
dimension i forhold til hvilket mulighedsfelt, den rumligt indrammede pædagogik
udstikker. Vores empiri vidner i mange
tilfælde om klasselokalet som et rum, der
inviterer til stillesiddende læringsaktivite
ter, rolig kropsføring og tavlen som fælles
udgangspunkt. Dette fordrer en nødven

Liv i Skolen • 4/2016

PÆDAGOGEN I FOLKESKOLEN EFTER FOLKESKOLEREFORMEN:
UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Klasselokalet som
rum inviterer til
stillesiddende
læringsaktiviteter,
rolig kropsføring og
tavlen som fælles
udgangspunkt.

dig disciplinering af det enkelte barn, så
flest mulige deltagere i læringsfælles
skabet får mest muligt fagligt udbytte i
den afsatte tid. Tid, rum og pædagogik
matcher hinanden. Gennem arbejdsdagen
indgår pædagogen dog også i rum, som
er kendetegnet ved en blødere funk
tionalisme og svagere kodning (Kirkeby,
Gitz-Johansen & Kampmann 2005, s. 51).
Dette gælder særligt for SFO-delen. Her
møder pædagogen i højere grad børnene
i forlængelse af børnenes egne kreative
fortolkninger og mere frie anvendelse af
de fysiske rum. I sådanne situationer kan
pædagogen lettere skabe tid og plads
til børnenes subjektive reaktioner og
indbyrdes relationer. I SFO-rummene, der
er præget af blød funktionalisme, er der
således også betragtelig mere tid til lang
somhed, og i den forstand komplemen
terer rum og tid hinanden i pædagogens
dagligdag.
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Pædagogen som klasserumsleder,
omvendt bodyguard og vilkårlig omsorgsgiver
Graden af tidsstyring, fokus på effektivi
tet og kodning af rum er med andre ord
afgørende for pædagogens roller. I de
stærkt kodede rum ser vi ofte pædagogen
i rollen som klasserumsleder i aktiviteter,
hvor hun varetager en aktivitet på egen
hånd, og hvor børnene skal lære noget.
Som klasserumsleder placerer pædago
gen sig centralt i rummet og leder an ud
fra en konkret tids- og målstyret plan.
En anden rolle, pædagogen indtager i
de stærkt kodede rum, er rollen som
omvendt bodyguard. Denne rolle kommer
ofte i spil, når lærer og pædagog arbejder
sammen i klasselokalet. Hvor en bodygu
ard normalt er en, der beskytter en betyd
ningsfuld person fra en folkemængde,
forsøger pædagogen som omvendt body
guard at beskytte eller skærme flertallet
af klassens elever fra én (eller få enkelte
elever), som udviser upassende adfærd,
forstyrrer og udfordrer tidsplanen.
I den sidste rolle agerer pædagogen som
vilkårlig omsorgsgiver. Denne rolle kom
mer oftest i spil i SFO’en, hvor rummene
er svagt kodede. Men den ses også i de
små sprækker i skoledelen. Rollen som
vilkårlig omsorgsgiver med fokus på bør
nenes subjektive og relationelle udvikling
og trivsel er central i pædagogens faglige
selvforståelse.
En anden central pointe i vores analyse
er at pædagogerne hele tiden pendler
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mellem rollerne klasserumsleder, omvendt
bodyguard og vilkårlig omsorgsgiver.

domænet, der vedrører arbejdet med det
enkelte barn som subjekt:

Ingen af rollerne eksisterer således i deres
rene form. Rollerne inviterer til forskellige
tilgange og indhold i det pædagogiske
arbejde. Rollen som klasserumsleder og
til dels som omvendt bodyguard relaterer
overvejende til skolefaglighed, mens
rollen som vilkårlig omsorgsgiver nærmere
knytter sig til fritidspædagogikken. Men
netop rollernes overlap og pædagogernes
pendlen frem og tilbage understreger,
at skole-faglighed og fritidspædagogisk
faglighed ikke er adskilte størrelser, men
nærmere kan betragtes som et dialektisk
par, der gensidigt påvirker og reformulerer
hinanden. Rollerne indeholder både udfor
dringer og potentialer i forhold til, hvordan
pædagogernes ressourcer kommer i spil
i folkeskolen og SFO’en i dag, og netop
dette fokuserer vi på i det næste.

”Det handler netop ikke om ’nytilkomnes’
indførelse i eksisterende ordener, men
om måder at være på, der peger på uafhængighed af sådanne ordener; måder
at være på, hvor individet ikke blot er et
’eksemplar’ i en mere overgribende orden”
(Biesta , 2011, s. 32).

Udfordringer og potentialer
Skitser af et paradoks
Uddannelsesteoretikeren Gert Biesta
fokuserer på tre domæner, der kende
tegner skolens virke og værdigrundlag
(Biesta , 2011) (Biesta, 2015). Det første er
kvalifikationsdomænet. Her er fokus på at
udstyre børnene med viden, færdigheder
og forståelser, der kvalificerer dem til
nyttige samfundsborgere (Biesta , 2011, s.
31). Det andet er socialisationsdomænet.
Her arbejdes med børnenes socialisering
i bestemte kulturelle, sociale og politisk
ordener. Endelig er der subjektifikations-

Pædagogernes forskelligartede roller
indeholder især potentiale i forhold til
socialisationsdomænet og subjektive
ringsdomænet. I løbet af skoledagen
findes og skabes tidslommer, der kan give
mere plads til subjektiv reaktion, hvor
tempoet sættes ned og efterlader rum
til dialog og refleksion i barnets møde
med verden. Netop det at kunne få lov at
reagere er helt centralt i en forståelse af,
hvad læring er eller bør være. Ifølge Biesta
bør læring, snarere end at blive anskuet
som et spørgsmål om tilegnelse af fag
færdigheder, anskues som reaktion på en
forstyrrelse:
”Vi skal måske hellere se på læring som
en reaktion på det, der er anderledes og
forskelligt fra os. (…) den forståelse af
læring er mere væsentlig pædagogisk
set, hvis man medgiver, at uddannelse
ikke kun handler om overførslen af viden,
færdigheder og værdier, men netop drejer
sig om den studerendes individualitet,
subjektivitet eller væren som person,
med deres ’bliven til i verden’ som unikke
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Inklusionspotentialet
udfordres af øgede
kvalifikationskrav.

individer. Det kræver også at (…) undervisningssituationerne viser interesse i
deres elevers tanker og følelser og giver
plads til, at de reagerer på deres egne,
unikke måder” (Biesta, 2015, s. 37-38)
En langsomhedens pædagogik, blandt
andet båret frem af pædagogen, f.eks.
i rollen som vilkårlig omsorgsgiver, kan
bane vej for forskellighed, møde med og
reaktion på det anderledes. Helt afgø
rende aspekter, hvis der skal fastholdes et
nuanceret syn på inklusion med differen
tierede fællesskaber, hvor netop ander
ledeshed og forskellighed betragtes som
ressourcer og hvor hvert enkelt subjekt
forstås som en værdifuld aktiv deltager.
Inklusionspotentialet udfordres imidlertid
af øgede kvalifikationskrav. Tidens domi
nans og krav om effektivitet og synlige
faglige resultater forstærker skolens,
og dermed også pædagogens, fokus på
kvalifikationsdomænet. Dels kvalifikation
af børnenes udvikling af faglige kom
petencer præget af resultatorientering,
dels kvalifikation af børnenes evne til at
indordne sig under en hverdag præget af
skift, hastighed og fokus på effektivitet. I
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skolen skal børnene lære at indordne sig
under en pædagogik, der baserer sig på
hård funktionalisme og de skal internali
sere pædagogiske koder der handler om
at forholde sig kropsligt og emotionelt
i ro, samt arbejde målrettet og fokuseret.
I rollen som klasserumsleder og omvendt
bodyguard dominerer kvalifikationsdo
mænet. Fremfor at kultivere et differen
tieret fællesskab betyder kvalifikations
domænets dominans i de to roller oftere
disciplinering og tilpasning af det enkelte
barn, så kollektivet uhindret kan arbejde.
Indskrænkningen af pædagogens arbejde
med socialisation og subjektivering har
betydning for vægtningen af og tilgangen
til inklusion. Inklusionsarbejdet og pæda
gogens håndtering af og pendlen imellem
de tre roller bliver ofte defineret ud fra det
muliges kunst i et komplekst samspil med
tiden og rummet. Ofte reduceres pæda
gogens inklusions-indsats til et spørgs
mål om at arbejde med det enkelte barns
selvinklusion. Gennem adfærdskorrektion
er målet at barnet med tiden internaliserer
fællesskabets samværskoder og tilpasser
sig. Fremfor et støttende og tolerant fæl
lesskab forekommer inklusionen således
at være et fænomen eller en praksis base
ret på det enkelte barns evne til at inklu
dere sig selv i fællesskabet (Khawaja &
Knudsen, 2015), hvilket synes noget langt
fra hensigten (Buus, 2014) (Hansen, 2006)
(Kornerup, 2009). Med dette in mente
synes det således nødvendigt at disku
tere kvalifikationsdomænets dominans
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og spørge til, hvem tidspresset og det
øgede fokus på kvalifikation og effektivi
tet egentlig gavner (Biesta , 2011)? Kunne

potentialet i pædagogens roller udnyttes
bedre af skolesystemet?
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- når lærere og pædagoger
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Med den nye skolereform er der rettet en fornyet opmærksomhed
mod samarbejdet mellem lærere og pædagoger i skolen. Lærere
og pædagoger har naturligvis samarbejdet før, men reformen
har åbnet for, at pædagoger får flere opgaver i relation til skolens
undervisningsdel fx som undervisningsassistent eller med selv
stændigt undervisningsansvar. Det har medført et øget og tættere
samarbejde. Samarbejde lyder jo forjættende og godt. Det er et af de
fænomener, der pr. definition er positivt, og hvis det kan bidrage til
at bringe børnene og skolens opgave i centrum, burde det være en
enkel sag.

Ny skolestart
Tanken om at skabe større sammenhæng
og helhed i børnenes hverdag ved at styrke
samarbejdet mellem de professioner og
institutioner, der arbejder med børn, er ikke
ny. Tiltagene har været mange de seneste
15-20 år rækkende fra udviklingsforsøg og
forskning til evalueringer og lovgivnings
initiativer. På trods af de gode eksempler,
intentioner og den politiske opmærksom

hed er der stadig store udfordringer med
i praksis at udmønte samarbejdet mellem
lærere og pædagoger.
Ord og udsagn skaber modstand
Udgangspunktet for denne artikel er en
undren over, hvorfor samarbejdet mellem
lærere og pædagoger i skolen har så van
skelige kår. Tilsyneladende er det ikke de
gode intentioner, der mangler, og alligevel
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Diskursanalysen
kan bidrage til skole
hverdagen ved at
blotlægge magtforskelle,
der ellers virker usynligt.

er det som om, samarbejdet møder mod
stand. Hvorfor er det svært at samarbejde,
når pædagoger og lærere opfatter det
som meningsfuldt at samarbejde, gerne
vil samarbejde, og understøttes af en lov
givning der siger, at de skal samarbejde?
Der er givetvis mange mellemregninger
og mange svar på disse spørgsmål. I det
følgende vil der blive trukket nogle eksem
pler frem, der peger på den modstand, der
kan ligge i sproget og magtrelationerne
mellem professionerne. Den diskurs
analytiske metode tager udgangspunkt i,
at eksempelvis sproget strukturerer den
måde, vi kan tænke om et fænomen. Ord
er i den forstand ikke bare passive ord,
der for eksempel beskriver social praksis.
Ord og udsagn har skabende kraft. De er
skabende praksisser, der både reflekterer
og genererer grundlæggende strukturer,
tankemønstre og magtrelationer. Hvis man
lader sig inspirere af Foucault (2005), der
opfattes som grundlæggeren af diskurs
analysen, er det imidlertid en pointe, at
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magt ikke nødvendigvis er negativ. Magt
kan også være produktiv.
Skolelærere og skolepædagoger har
forskellig status
Allerede da samarbejdet mellem lærere
og pædagoger blev gjort til genstand for
denne artikel, blev der indført en distink
tion, som har betydning for, hvorledes vi
tænker om og kan forstå samarbejdsrela
tionerne mellem skolens ansatte. Ved at
tage udgangspunkt i de ansattes uddan
nelsesmæssige baggrund, som jo også er
de dominerende stillingskategorier i skolen,
får man installeret en bestemt distinktion.
De færreste vil nok anfægte, at det er
en relevant distinktion, men samtidig vil
mange også have erfaringer med, at andre
distinktioner såsom alder, køn, faglige
kompetencer, menneskesyn eller pædago
giske metoder i afgrænsede samarbejds
relationer kan være ligeså eller mere
betydningsfulde. En af konsekvenserne af
at italesætte samarbejdet i skolen som et
samarbejde mellem lærere og pædagoger
er, at vi på den ene side har en kategori
af medarbejdere, der har haft skolen som
deres domæne i gennem de godt 200 år,
lærerprofessionen har eksisteret. På den
anden side er pædagogerne med deres
fritidspædagogiske tradition først ved at
”fusionere” ind i skolen. Kategoriseringen
af lærere og pædagoger skaber ikke blot
et ’os’ og et ’dem’, den skaber også et felt,
hvor parterne har meget forskellig status
eller kapital.
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Asymmetriske magtrelationer
Skolereformen lægger op til, at udfor
dringen med at skabe en længere, mere
varieret skoledag blandt andet kan løses
ved at inddrage pædagogerne i skolens
undervisningsdel. I praksis fungerer det
forskelligt fra skole til skole, men der ligger
en udfordring i at finde en model, hvor de
to professioners fagligheder bliver brugt
hensigtsmæssigt. Erfaringerne viser, at
hvis pædagoger inddrages ureflekteret i
undervisningsdelen, er der en tendens til,
at de ender som hjælpelærere (Poulsgaard
2006). Poulsgaard peger på, at det er nød
vendigt med skarpe definitioner af kom
petence- og ansvarsområder, hvis det skal
lykkes at bringe de forskellige faggruppers
ressourcer bedst muligt i spil. Pointen
er her, at hvis pædagogen ikke anvender
sin pædagogfaglighed og kendskabet til
børnene fra fritiden, var det måske bedre
at ansætte en lærer som hjælpelærer. Hvis
man lytter nærmere til den måde, sam
arbejdet på skolerne italesættes på, kan
der være nyttige nuancer at notere sig. Når
man ved besøg på skoler hører en børne
haveklasseleder omtale samarbejdet med
en kollega som ”min pædagog”, lyder det
måske meget uskyldigt. Eller når lærerne
giver udtryk for, at de gerne ”vil udnytte
pædagogerne noget bedre” er det vel også
udtryk for en positiv indstilling til samar
bejdet. Begge udsagn dækker imidlertid
også over en asymmetrisk magtrelation.
Når pædagogen tilstrækkelig mange gange
har hørt sig omtalt som ”min pædagog”,
som læreren (eller børnehaveklasse

lederen, der tilsyneladende også rangerer
højere i hierarkiet) skal blive bedre til at
udnytte, så vil man alt andet lige gradvist
udvikle en selvforståelse, hvor pædagogen
indordner sig de andres faglighed. Hvis
læreren er alene om at planlægge, styre
og igangsætte undervisningen, kan det
være vanskeligt for pædagogen at spille
sin faglighed på banen. Men i forhold til
samarbejdsrelationen med pædagogen får
det endvidere den betydning, at læreren
besidder definitionsmagten og kan sige til
pædagogen: ”Du skal ikke komme på tors
dag, for der er ingen mening i det. Du vil
blot spilde din tid” (Christensen og Hansen
2010).
Diskursen blotlægger magtforskelle
Det interessante ved ovenstående udsagn
er ikke udsagnene i sig selv, men hvorvidt
eksemplerne er legitime udsagn i skolen.
Er det acceptabelt at tale om eller til sine
kolleger på den måde? Hvis det er tilfæl
det, kan man sige, at udsagnene ikke blot
er tilfældige ytringer, men udtryk for en
gældende diskurs i skolen. En diskurs, der
måske kan udtrykkes som: Når lærere og

Man må overveje
hvordan man italesætter de forskellige
professioner og deres
virke i skolen.
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pædagoger samarbejder i skolens under
visningsdel, er det lærerne, der har defini
tionsmagten. I diskursanalytisk forstand
skal magtforskelle forstås som produktive
strategier, der skaber grobund for hen
sigtsmæssige relationer. Diskursanalysen
kan bidrage til skolehverdagen ved at
blotlægge magtforskelle, der ellers vil virke
usynligt bag om ryggen på skolens aktører.
Erkendelse og italesættelse af forskellene
danner grobund for at definere de enkelte
professioners kompetence- og ansvars
områder.
Fritidslærer og fritidspædagog
Foruden en undervisningsdel består skoler
i dag også af en fritidsdel. SFO’erne og
fritidspædagogikken er sammen med
pædagogerne definitivt fusioneret sam
men med skolen og lærerne. Det har imid
lertid ikke været muligt på samme måde
som i det ovenstående at identificere
diskursive kampe mellem lærere og pæda
goger i skolernes fritidsdel. Forklaringen
herpå er muligvis så simpel, at lærerne kun
yderst sporadisk er til stede her. Der er dog
næppe tvivl om, at i de tilfælde, hvor skoler
vælger at organisere arbejdet, så lærere
deltager aktivt i fritidsdelen, vil det også
afstedkomme diskursive kampe. For
nuværende ser det ud til, at hverdagslivet
i de nye længere skoledage med blandt
andet lektiecaféer og understøttende
undervisning i højere grad har ført til
diskursive kampe om pædagogerne rolle
i skolen. Professionsidentiteten synes
udfordret og bevidstgjort af de nye udfor
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dringer. Diskussionen om sammenhængen
mellem leg og læring er igen aktuelle, og
der er behov for at pædagoger redefinerer
og italesætter, hvad der kendetegner god
fritidspædagogik (Poulsgaard 2006). Hvis
iagttagelsen om, at den nye skolepolitiske
virkelighed har betydet, at pædagogerne
har bevæget sig ind på skolens undervis
ningsdel, mens lærerne omvendt ikke tager
del i skolernes fritidsdel, er korrekt, peger
det på et interessant paradoks. Den nye
skolepolitiske virkelighed er blandt andet
foranlediget af PISA-undersøgelserne og
karakteriseret ved et øget fokus på læring.
Og der er vel at mærke ofte tale om en
snæver læringsforståelse, der eksempelvis
kan testes gennem læse- og matematik
prøver. I stedet for at lade lærere, der er
uddannet til at lære børn at læse og regne,
varetage yderligere opgaver i skolen, for
eksempel i skolens fritidsdel, er det pæda
goger, der i stigende grad varetager opga
ver i skolens undervisningsdel.
Perspektiver
Samarbejde mellem forskellige profes
sioner er lettere sagt end gjort, selv for
beslægtede professioner som lærere og
pædagoger. Forskellige overenskomst
bestemte vilkår, mulighed for forberedelse
og løn skaber forskelle. Tilsvarende kan der
peges på, at fusionen af lærer- og pæda
goguddannelser i professionshøjskoler
endnu kun har ført til sparsomme samar
bejder. En tættere integration af dele af de
to uddannelser, som man fx kender det fra
New Zealand, kunne danne grundlaget for
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et samarbejde baseret på forståelse
for hinandens kompetenceområder.
Hvis vi i en diskursanalytisk ånd leger lidt
med ordene, kunne man spørge, om det
i virkeligheden ikke er ”undervisningspædagoger” der er brug for. Eller om den
nye skolevirkelighed, der også omfatter
børnenes ”fri” tid, betyder, at der skal
udvikles en særlig fritidslærer-faglighed.

I det mindste må man overveje, hvordan
man italesætter de forskellige professioner
og deres virke i skolen. Ord er som sagt
ikke blot passive beskrivelser; de skaber
også strukturer og tankemønstre, der har
betydning for praksis.
Artiklen er en bearbejdning af en artikel
bragt i Liv i skolen nr. 3, 2010.
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Pædagogernes rolle er med folkeskolereformen blevet endnu mere
tydelig og vigtig. Det kræver dog helt særlige kompetencer at træde
ind og understøtte undervisningen. BUPL Østjylland har taget
initiativer, som på forskellig vis klæder pædagogerne og skolerne
på, så de sammen kan udvikle og kvalificere folkeskolereformens
fine intentioner.

En skolepædagog har fået nye roller og
opgaver. Det skete med indførelsen af
skolereformen i august 2014. Nu er pæda
gogens arbejde ikke længere henlagt til
skoleelevernes fritid. I dag er pædagog
erne skrevet ind i Folkeskoleloven og skal
nu blandt andet tage del i den understøt
tende undervisning.
Mange steder er det stadig en pioner
opgave for skoleledere, lærere og pæda
goger at definere, hvordan de skal tolke og
tilrettelægge den understøttende under
visning, og hvordan den mere konkret kan
medvirke til at styrke elevernes trivsel

og læring. Og ofte foregår det, der skulle
være et tværfagligt samarbejde, uden den
fornødne tid.
Klædt fagligt på til ny rolle
I BUPL Østjylland har vi længe før skole
reformen trådte i kraft afholdt kurser for
vores medlemmer, der arbejder på skole
området. Overskriften var ”Pædagogers
virke i skolen – i samarbejde med lærerne”.
Vi tog udgangspunkt i det samarbejde, der
igennem mange år var foregået mellem
pædagoger og lærere lokalt på de enkelte
skoler, i skoleforvaltningen i kommunen
og i Kommunernes Landsforening. Her var
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Forebyggelse og
tidlig indsats samt
forældresamarbejde er
en grundlæggende og
vigtig pædagogopgave
i skolen.

vores erfaring, at pædagoger mange
steder indgik helt naturligt i et tæt, lige
værdigt og gensidigt respekteret sam
arbejde om de fælles børn.
Udvikling og pædagogik blev med skole
reformen sat ind i et nyt perspektiv, og
pædagoger besidder kompetencer, som
supplerer lærernes kompetencer godt.
Pædagogernes arbejde i skolen danner
en etisk ramme om en væsentlig, sam
fundsmæssig opdragelses-, udviklings-,
lærings-, dannelses- og livsmestrings
opgave.
Det fordrer kompetencer hos pæda
gogerne af både faglig, organisatorisk,
reflektorisk og handlemæssig art, der gør
dem i stand til at planlægge og gennem
føre pædagogiske aktiviteter og proces
ser, som er baseret på den pædagogiske
relation.
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Da skolepædagogik først nu er blevet et
specialiseringsmodul på pædagoguddan
nelsen og den understøttende undervis
ning ikke var klart defineret, var det nød
vendigt at klæde skolepædagogerne på til
denne opgave. Vi fulgte derfor op på vores
forberedende kursustilbud og afholdt
kurser om klasseledelse, understøttende
undervisning og skolepædagogers identi
tet. Vi kunne se på den store tilstrømning
til kurserne, at behovet for at blive klædt
på til opgaven var stor.
På kurserne vægtede vi pædagogernes
ansvar for at skabe et rum, kendetegnet
ved engagement, interesse, støtte, vejled
ning, tryghed, omsorg og respekt for det
enkelte barns integritet. Forebyggelse og
tidlig indsats samt forældresamarbejde
er ligeledes en grundlæggende og vigtig
pædagogopgave i skolen, som vi arbej
dede grundigt med på kurserne.
Lærere og pædagogers fagligheder
supplerer hinanden
De to pædagogiske fagligheder, som
lærere og pædagoger besidder, har nogle
styrker, som tilsammen kan nå rundt om
børnenes trivsel og dermed udvikling og
læring. Det tværfaglige samarbejde kan
kun fungere, hvis de to faggrupper hver
især anerkender og understøtter hinan
dens faglighed.
Skolen kræver bl.a. at pædagogen kan
varetage klasseledelse, kan stå alene med
klassen, gennemføre selvstændige under
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visningsopgaver og indgå i teamsamar
bejde på tværs af klasser og fagligheder.
Udmøntningen af det tværfaglige sam
arbejde falder meget forskelligt ud fra
skole til skole og det afhænger i høj grad
af den enkelte skoleleders tilgang og
planlægning.
God løn og vilkår kræver gode aftaler
BUPL Østjylland har lavet særlige enten
løn- og vilkårsaftaler med fire østjyske
kommuner. Her er der lagt vægt på den
opgave, som pædagogerne skal løfte
ifølge Folkeskolereformen. Der, hvor der
ligger aftaler, har pædagogerne noget at
læne sig op af.
Hvad gør vi med fritidspædagogikkens
kompetencer?
For at nå målene med skolereformen er
det vigtigt at samarbejdet mellem skolen
og SFO- og fritidstilbuddene styrkes. Fri
tidspædagogikken var før reformen fun
deret på samvær og leg. Her fik børnene
forståelse for fællesskabets betydning.
De udviklede deres empati og sociale
kompetencer og havde mulighed for at
skabe venskab på tværs. Fritiden er også
et dannelses- og læringsrum, som er
grundlaget for, at børn og unge trives og
derved kan lære.
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Vi har i dag den udfordring, at de kompe
tencer, som børn før reformen fik gennem
fritidspædagogikken, ikke er lige til at
føre over i klasselokalet. BUPL Østjylland
arbejder derfor på at skabe fælles udvik
lingsrum i form af lokale møder og kurser
hvor pædagoger og lærere kan inspirere
hinanden til et fælles tredje, så børnene
bliver så dygtige som de kan.

Mange steder er det
stadig en pioneropgave
at definere og tilrettelægge den understøttende undervisning.
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Udfordringer og
stillingstagen i den
understøttende
undervisning
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Et af folkeskolereformens nye tiltag var den understøttende under
visning, hvilket gjorde forfatterne til denne artikel nysgerrige på,
hvordan det blev omsat i praksis. Afsættet var en nysgerrighed på,
hvad det egentlig var den understøttende undervisning understøt
tede? På den måde bevægede vi os ind i en tanke om feedback, der
netop drejer sig om, at det synligt og tydeligt skal fremgå hvad der er
på spil, hvilket mål eller formål der sigtes efter, og at dette er tydeligt
både for lærere, pædagoger og elever.

Som det typisk er med undersøgelser, så
bevæger de sig og tager nye drejninger
undervejs. Denne lille undersøgelse var
ingen undtagelse og vores nysgerrighed
og fokus blev rettet mere mod mange af
de udfordringer som pædagogerne stod
med i den understøttende undervisning.
Udfordringer som ikke kun handlede om
at synliggøre formålet, men også berørte
andre interessante didaktiske og pædago
giske felter. Artiklen er derfor en lille kort

lægning af et forsknings- og udviklings
projekt og forsøger at vise nogle af de
udfordringer og modsætninger der opstår,
når pædagogerne i højere grad indtræder i
skolens farvande. Artiklen viser også hvor
dan de pædagoger og lærere, der indgår
i undersøgelsen, forsøger at tage kvalifi
ceret stilling til disse modsætninger, både
gennem professionelle refleksioner over
praksis og konkrete handlinger i praksis.
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Praksis stiller sig som
en opgave med en
spørgende struktur.

Undersøgelsen
Vi gik i gang med at finde kommuner/
skoler/lærere og pædagoger i foråret
2015, der ville deltage i projektet. Som det
altid går med 556Pædagoger og lærere fra
fire skoler har deltaget i projektet: Sølyst
skolen og Skødstrup skole i Aarhus kom
mune, Mørke skole i Syddjurs kommune
og Futuraskolen i Bramming.
Vi har foretaget 12 observationer af den
understøttende undervisning, nogle med
pædagoger og nogle hvor lærere og pæda
goger underviste sammen. Efterfølgende
har vi interviewet de 12 undervisere hvoraf
5 var lærere og 7 pædagoger.
Observationerne blev skrevet ned og
transskriberet. Interviewene var tilrette
lagt med en åben interviewguide, der gav
informanterne mulighed for at begrunde
deres pædagogiske praksis og deres
didaktiske overvejelser og beskrive de
begrænsninger og muligheder, de ople
vede i deres arbejde med den understøt
tende undervisning.
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Tidsmæssigt foregik ca. halvdelen af
observationerne og interviewene før som
merferien dvs. skoleåret 2014/15 og halv
delen efter sommerferien 2015/16, hvilket
gav os et indblik i hvordan den understøt
tende undervisning blev tilrettelagt år
1 og år 2 efter folkeskolereformen.
Det har været et utroligt spændende
arbejde hvor vi er kommet tæt på den
pædagogiske praksis og hvor vi har set
utrolig mange dygtige lærere og pædago
ger og vi retter hermed en tak til de lærere
og pædagoger, der har stillet deres under
visningspraksis og deres tid til rådighed
for os.
Paradokser og modsætninger er et vilkår
i pædagogik
Når man kigger på det pædagogiske felt,
så kigger man på et felt der består af
modsætninger. Oettingen (2011) beskriver
det således, at pædagogik ikke er entydig
og ikke fremtræder harmonisk, men
snarere disharmonisk og paradoksalt. Han
forklarer det med begrebet pædagogiske
antinomier, som er grundlæggende mod
sætninger i den pædagogiske praksis, som
hverken kan løses eller opløses.
Det pædagogiske felt bliver således en
praksis der altid er i bevægelse, og en
praksis der stiller sig som en opgave med
en spørgende struktur…der netop ikke
handler om at finde et svar, men videre
anslås det, at ”det ikke en mangel ved
pædagogik…, men ret beset et vilkår”
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(Oettingen 2011). Vi skal derimod lede
efter mulige svar, og tillade forskellige
svar, men også i besvarelsen synliggøre
og bibeholde de grundlæggende pædagogiske modsætninger der måtte være
(Oettingen 2011). Vi kan med andre ord
aldrig være helt sikre i pædagogik og
vi kan aldrig besinde os på endelige og
entydige svar. Der vil altid være andre
mulige, nye og måske modsætnings
fyldte perspektiver, alternative tilgange,
handlinger og måder at forstå på, som i
situationen kan være mere eller mindre
hensigtsmæssige.
Denne indkapsling af pædagogik som en
antinomisk praksis kan ikke siges mere
rammende end Oettingens formuleringer,
og det får den betydning for pædagogisk
professionalitet, at man hverken skal
eller kan besvare alverdens pædagogiske
spørgsmål og ej heller løse eller opløse
de modsætninger der er. Pædagogiske
antinomier kan ikke løses af den profes
sionelle. Pædagogisk professionalitet
bliver i stedet at indgå i en almen pæda
gogisk refleksion (Oettingen 2011) hvor
man ikke løser, men tager stilling til det
vilkår, at man handler og tænker i et felt
præget af grundlæggende modsætninger
og paradokser, hvor flere mulige logiske
og gyldige udsagn og grunde kan modsige
hinanden og hævdes med lige god ret.
Omvendt skal vi altid levere bud på svar i
den kompleksitet som det pædagogiske
felt er fyldt af. Vi er underlagt handletvang
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også selv om vi ved, at vi aldrig kan være
sikre på, at selvsamme handlinger er de
rigtige, og uden at vi kan være sikre på at
de tjener det formål som det var tiltænkt.
På den måde har pædagogikken et tek
nologiunderskud, det at vi altid skal have
en intention med vores handlinger, men
at vi aldrig kan vide med sikkerhed, hvad
konsekvensen er med de handlinger og
hvordan de bliver modtaget. Vi bruger der
for vores faglige skøn, dømmekraft, viden,
erfaringer, de resurser vi har at gøre godt
med og meget mere til at vurdere den
hensigtsmæssighed der ligger i at vælge
den eller en anden tilgang.
Understøttende og pædagoger i skolen
Når talen falder på den understøttende
undervisning, så indrammes den måde at
organisere dele af skoledagen på også i et
farvand fyldt med paradokser og modsat
rettetheder. Det svar som den understøt
tende undervisning forsøger at levere ved
at inddrage pædagoger i undervisningen,
skabe muligheder for mere variereret
undervisning, sætte fokus på trivsel og
sociale kompetencer osv., producerer lige
så mange spørgsmål og unddrager sig
derfor, som alt andet, ikke at bevæge sig
ind i et felt med paradokser og modsæt
ninger.

Der skal være tid
sammen, på samme tid.
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Lav didaktiske
forbindelseslinjer.

Det er ikke en fejl ved den understøt
tende undervisning. Tværtimod er det hele
pædagogikkens grundlag og derfor ikke
noget vi skal forsøge at få til at forsvinde.
Det kan vi ikke. Men vi kan tage stilling til,
hvordan vi håndterer paradokser og udfor
dringer i en hverdag, hvor vi skal handle,
hvor vi skal have en intention med det vi
gør og hvor måden at organisere hver
dagen på i en vis grad er bestemt.
Her vil vi zoome ind og se på hvor og
hvordan modsætninger og paradokser
konkret åbner sig omkring pædagoger
nes rolle i den understøttende under
visning. Følgende fire nedslag forsøger
kort at præcisere hvori forskellige typer
af paradokser består og hvilken karakter
de har. Slutteligt gives nogle mulige bud
på hvordan pædagoger og lærere tager
professionelt stilling til deres måde at
agere og tænke på ift. den understøttende
undervisning, og derfor netop finder veje
og svar i et farvand med modsætninger og
udfordringer.
Nedslag 1: Et privatiseret samarbejde
Normalt arbejder pædagogerne i fælles

78

skab, men når talen falder på den
understøttende undervisning er de
mere overladt til sig selv. Dette kan ses
ud af følgende udsagn fra en pædagog:
”lærerne har været vant til at arbejde
meget alene, have deres egen tid, lavet
forberedelse alene… og vi som pædagoger har været vant til at være meget
sammen… det har været meget uvant at
stå alene for mange.” Der siges videre:
”vi er vant til at arbejde sammen i team...
at der altid lige er en der kigger os over
skulderen… at der altid lige er en, man
kan vende situationen med…”
Med andre ord må pædagogerne vænne
sig til en større grad af privatisering af
egen praksis, hvilket jo er paradoksalt, da
de netop skal indgå i et nyt samarbejde
med lærerne. Yderligere fordrer et sam
arbejde fælles sprog og ofte et sprog,
som er skolens og didaktikkens, som
pædagogerne først skal tilegne sig, og
en organisatorisk ramme, som ikke altid
opleves…: ” det bliver nemmere hvis nogle
sprog kunne ligne hinanden lidt… det kan
godt være nye ord der skal opfindes, det
kan også være gamle ord…., men det at
vi har en fælles forståelse, det tager tid…”
og en anden pædagog udfordrer kravet
om samarbejde ift de organisatoriske
rammer: ”Desværre sidder jeg med en
følelse af at tiden ikke tillader at få gang
i det rigtig gode samarbejde, vi skal have
nogle rammer oppefra der gør det muligt
at blive bedre år for år” og videre ”… det
handler om struktur, om at få timer der
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passer sammen, og om at ledelsesniveauet sørger for at der er tid sammen,
på samme tid..”
Nedslag 2: Den proaktive nybegynder
Paradokset i dette nedslag er, at det for
ventes at pædagogen tager initiativ, ligger
forrest i udviklingen af den understøt
tende undervisning, men at pædagogen
netop er i en helt ny rolle, i en ny funktion
og i en ramme, der er skolens og ikke
fritidspædagogikkens. Følgende udsagn
peger på dette: ”Jeg synes det har været
rigtigt svært at skulle ind og stå alene
med klassen, for det ligger ikke til os
pædagoger…” og ”Vi er blevet kastet ud i
det alene… nogle gange mangler man lidt
feedback”.
Pædagogen er selv er i en læreproces
omkring alt dette. Samtidig underlægges
pædagogerne skolens logik og til dels
det forarbejde og forberedelse, lærerne
varetager og derfor bliver det vanskeligt
for pædagogerne at være proaktive, som
en pædagog udtrykker: ”Det kræver jo
også at lærerne byder os ind…” Det åbner
for det åbenlyse paradoks at pædagogen
afkræves at være proaktiv og næsten eks
pert, men egentlig er nybegynder. Og vel
at mærke både nybegynder i konteksten
og i rollen. Næste nedslag uddyber yder
ligere et paradoks ift. pædagogens rolle
som klasseleder.
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Nedslag 3: Professionsidentitet og
klasseledelse
I forhold til den mere direkte klasse
ledelse påpeges der følgende paradoks:
Her skal pædagogerne turde styringen og
ikke primært arbejde med mere åbne og
uformelle læreprocesser…”man går med
en lille SMTTE inde i hovedet ift hvordan
og hvorledes man skal arbejde med det
her, hvordan skal min klasseledelse være,
så de får det ud af det som jeg gerne vil
have ud af det ift børnenes læringsmål”
og videre ”min opgave bliver meget klar
ift at være læringsleder”.
Begrebet undervisning leder hen mod,
at man i højere grad minimerer tilfældig
heder ved læringen, og at læreproces
sen bliver mere styret, systematiseret
og didaktiseret. Dette rykker afgørende
ved pædagogernes professionsidentitet,
som følgende udsagn viser: ” Jeg har haft
enormt svært ved det i starten, fordi jeg
tænkte at jeg gav køb på min egen professionsidentitet… det skulle jeg arbejde
rigtig meget med mig selv omkring” og
videre… ”Jeg tror simpelthen at jeg var
utryg ved rammen”.
Flere af udsagnene peger på den modsæt
ningsfyldte udfordring, at pædagogerne
på den ene side forventes at kunne et
didaktisk håndværk omkring klasse- og
læringsledelse, men at pædagogerne på
samme tid, for manges vedkommende,
selv er i en læreproces ift. netop at indgå
i skolens hverdag, hvor et didaktisk sprog
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og undervisningshandlinger som at plan
lægge og gennemføre undervisning med
læring og klasseledelse for øje er i fokus.
Nedslag 4: Understøttelsesspørgsmålet
Det sidste paradoks handler om at vi ikke
helt ved hvad det er vi understøtter, når vi
understøtter noget. Hvordan er det muligt
at lave de forbindelseslinjer mellem den
understøttende undervisning og den mere
almindelige undervisning og hvordan er
det især muligt, når den understøttende
undervisning ligger sidst på dagen og
netop ikke opleves som integreret? Følg
ende udsagn underbygger dette: ”Lige nu
er det tyndt koblet sammen med det de
laver i den fagopdelte undervisning, fordi
det er det sociale jeg har fokus på…”…
”Vi har skudt fra hoften ift. hvad der giver
mening her og nu…. og vi bliver nødt til
at have det implementeret i en årsplan
så vi ved fremadrettet i hvilke perioder
vi arbejder med hvilke fag”…”Så det ikke
bliver ad hoc arbejde…”
Der ligger med andre ord en udfordring i
at koble den understøttende og alminde
lige undervisning sammen, som både er
en mere strukturel barriere om placering
og organisering, men også en afklaring af
og nogle synliggjorte didaktiske forbindel
seslinjer imellem de to undervisningsfor
mer. Udfordringen og til dels uklarheden
omkring hvad der skal understøttes og
hvordan det gøres, bliver jo særligt inte
ressant når terminologien omkring begre
bet netop handler om at understøtte.
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Nogle mulige svar:
De fire nævnte nedslag var ikke lige tyde
lige i alle svar, men er formentlig genken
delige for mange pædagoger i den under
støttende undervisning. Som skitseret i
starten af denne artikel er udfordringer,
modsætninger og paradokser et vilkår
som professionelle i den pædagogiske
verden hele tiden skal finde vej i og tage
stilling til. Pædagogens professionsidenti
tet er der jo, og den rammer ind i en anden
kontekst og professionsidentitet i skolen,
hvilket jo er et modsætningsfyldt forhold.
Didaktik og klasseledelse er en del af
skolen og pædagogerne mangler denne
del i deres uddannelse. Lærerne tager ikke
over i den understøttende undervisning
og pædagogerne er nødt til at være pro
aktive på trods af at det er en uvant rolle
og en uvant kontekst osv.
Omvendt kan pædagogerne en masse
andet som er godt og yderst relevant for
skolen i dag. Udover at de i høj grad bidra
ger med alt dette, også i mange andre
sammenhænge end den understøttende
undervisning, så finder de også mulige
svar i lyset af de nævnte nedslag. Følg
ende bør ses som nogle praksisrelevante
råd og vejledninger fra pædagogerne til at
kvalificere samarbejdet om den under
støttende undervisning, og som kan være
pejlinger ift. at håndtere de udfordringer
og modsætninger der er:
- Lav didaktiske forbindelseslinjer: Det
er vigtigt at den understøttende under
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visning er tænkt ind allerede i årsplan
lægningen, da det kan øge de didaktiske
forbindelseslinjer. Det vil også klæde
pædagogerne didaktisk på, da der ligger
en systematik i dette og en mere forma
liseret undervisningstænkning.
- Skab fleksibilitet: Det kan være givende
at lægge den understøttende undervis
ning parallelt, da det giver øget mulighed
for fleksibilitet.
- Skab fælles sprog igennem fast
dagsorden: Der skal være et fast punkt
på afdelingsmøder og lign, så man kan
briefe hinanden og derved skabe et fælles
fundament og udvikle fælles sproglige
referencer om læring og didaktik. Det vil
også øge oplevelsen af ikke at være alene.
- Tal om hele læringsmiljøet: Se og tal om
den understøttende undervisning som en
integreret del af skolens læringsmiljø og
ikke som et appendiks. Dette vil forment
lig øge sammenhænge da fokus netop
bliver på elevernes læring og ikke under
visning i den ene eller anden form.
- Vær tydelig i intentionen: Hav en tydelig
og italesat intention med understøttende
undervisning, både ift. eleverne og
lærer-pædagog samarbejdet. Dette vil

understøtte sammenhængen til den
almindelige undervisning.
- Hav mod: Pædagogerne skal udvise
stor mod og tage den nye rolle på sig, og
insistere på både definitionsret og for
tolkningsret sammen med lærerne ift. at
udvikle den understøttende undervisning.
- Anvend fælles didaktisk skabelon: Hav
en fælles didaktisk skabelon som også
lærerne anvender, både når der planlæg
ges, gennemføres og evalueres på under
visningen, da det kan styrke sammen
hængskraften i didaktikken og et fælles
sprog for samarbejdet om den understøt
tende undervisning.
Denne liste viser tilbage til et af de citater
fra Oettingen, som startede denne artikel:
Vi skal… lede efter mulige svar og tillade
forskellige svar, men også i besvarelsen
synliggøre og bibeholde de grundlæggende pædagogiske modsætninger der
måtte være (Oettingen 2011). Det er netop
hvad denne gruppe lærere og pædagoger
har gjort og stadig gør på baggrund af
1-2 års arbejde med den understøttende
undervisning. De har taget stilling til et
modsætningsfyldt felt og finder mulige
svar for at håndtere det handlingskrav der
netop altid vil være…

Litteratur:
Von Oettingen, Alexander, 2011; Almen Pædagogik; Gyldendals lærerbibliotek
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Kommende temaer
Nr. 1 – 2017
Angelsaksisk Didaktik
Endnu en gang sætter Liv i Skolen fokus
på det angelsaksiske skolesystem. Efter
vores sidste succesnummer om Canadisk
pædagogik i skolen som er blevet revet
væk, går vi yderligere på jagt efter
didaktiske og pædagogiske fund i den
angelsaksiske skoleverden og undersøger
nærmere hvilken didaktik der ligger gemt i
denne måde at tænke på.
I dette nummer vil vi bl.a. kigge på det
School Effectiveness Framework, som
igennem en årrække er blevet anvendt
i Ontario til at udvikle og kvalificere
skolernes arbejde. Frameworket gør
det muligt at identificere skolens
styrker og svagheder, udpege næste
indsatsområder og tilbyder ”a whole
system approach” til det at drive skole på
et forskningsinformeret grundlag, men
hele tiden med et skarpt blik rettet på at
øge elevers læring og trivsel.
I dette nummer vil vi også indbyde
ledere og lærere fra de danske skoler, så
de kan beskrive deres erfaringer med
at implementere og lave pædagogisk
udvikling med denne tilgang til at drive
skole.

Nr. 2 – 2017
Professionelle læringsfællesskaber
Professionelle læringsfællesskaber, PLF, er
grupper af lærere, der arbejder sammen i
kollaborative team med det formål at øge
elevernes læring.
Forskning dokumenterer stor effekt på
elevers læring, når en gruppe professionelle
i en organisatorisk ramme og struktur over
længere tid arbejder med pædagogisk
udvikling og centrale didaktiske spørgsmål
som bl.a.: Hvad er det eleverne skal vide?
Hvordan kan vi vide om de lærer noget?
Hvad skal vi gøre når de ikke lærer noget?
Den grundlæggende ide er, at fokus i disse
professionelle fællesskaber skal rettes
meget direkte og vedvarende på elevers
læring og trivsel.
Det betyder fx at der kan tages eksempler
på elevarbejde med til disse teammøder, at
eksemplerne vurderes ud fra givne kriterier,
at der arbejdes med afsæt i data eller at
man overvejer hvilke læringsstrategier der
skal arbejdes med fx på en årgang eller i
et fag.
Liv i skolen ser nærmere på begrebet
professionelle læringsfællesskaber og
inddrager forskellige perspektiver, så det
bliver tydeligt, hvad et PLF kan, både for
eleven, for lærerne og for ledelserne på de
danske skoler.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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