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Forord
Det er et centralt element i folkeskolereformen, at 
pædagogerne har fået en mere fremtrædende rolle 
i skolen. Pædagogerne indgår i et tæt samarbejde 
med lærerne om elevernes læring og trivsel, lige-
som de spiller en væsentlig rolle i udfoldelsen af den 
længere og mere varierede skoledag. Pædagoger-
ne indgår både i den fagfaglige og understøttende 
undervisning, og det er afgørende, at deres kompe-
tencer, viden og kvalifikationer bringes i spil på en 
måde, der fremmer alle børns læring og trivsel.

KL og BUPL aftalte ved overenskomstforhandlin-
gerne i 2015 at se på, hvordan pædagogernes fag-
lighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle 
børns læring og trivsel samt hvilke faktorer, der kan 
fremme, at det lykkes. Det blev således besluttet 
at indhente og videreformidle gode eksempler på 
inddragelse af pædagogerne i elevernes lærings-
miljøer.

På den baggrund er der blevet foretaget casebe-
søg på udvalgte skoler, som alle har bidraget med 
deres fortælling om, hvordan de har fået tydelig-
gjort pædagogens kompetencer og arbejde i sko-
len og bragt dem aktivt i spil i skolens hverdag.

Casebesøgene understreger, at rammerne for pæ-
dagogernes arbejde i skolen har stor betydning. 
Derfor er ledelsens fokus på understøttelse af pæ-
dagogernes opgaveløsning afgørende. Ligeledes 
illustrerer fortællingerne, at forhold som organise-
ring af skoledagen og inddragelse af pædagoger-
ne i planlægning og opfølgning har betydning for, 
hvordan skolerne fleksibelt kan bringe pædagoger-
nes kompetencer i spil.

Med afsæt i den indsamlede viden har KL og BUPL 
udarbejdet nærværende materiale som inspiration 
til kommuner og skoler i forhold til det fortsatte ar-
bejde med at udvikle pædagogens rolle og opga-
ver i skolen. Materialets formål er at inspirere til nye 
eller andre måder at inddrage pædagogerne i sko-
ledagen for at få det bedste udbytte af pædago-
gernes mange kompetencer. 

I materialet har KL og BUPL også sammenfattet 
seks væsentlige pointer, der kan være fremmende 
for pædagogernes arbejde med børns læring og 
trivsel.

Der fokuseres i materialet på tre hovedspor i pæ-
dagogernes arbejde:

1  Pædagogers arbejde med elever  
i udsatte positioner

2  Pædagogers arbejde med elevernes  
personlige og sociale udvikling

3  Inddragelse af pædagoger i den  
fagfaglige undervisning  

De tre hovedspor belyses nærmere med konkre-
te eksempler fra skolerne. Der tages således ud-
gangspunkt i de involverede pædagogers og lede-
res bud på, hvad der virker og hvorfor. 

Der har under casebesøgene været fokus på pæ-
dagogernes opgaver og kompetencer i forhold til 
børnenes læringsmiljø i skolen. Pædagogernes 
vigtige indsats i SFO og klub er således ikke sær-
skilt beskrevet i dette materiale.
 
God læselyst!
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Pædagoger i skolen – eksempler fra praksis

Medarbejdergruppen har 

en fælles kultur, som for 

 eksempel indebærer fælles 

rammer, personalerum, 

 kompetenceudvikling,  

 møder og fælles arbejde 

med mål og metoder

Seks skarpe tværgående pointer
KL og BUPL´s indsamling af eksempler identificerer seks skarpe pointer, der kan være 

fremmende for, at pædagogernes arbejde med børns læring og trivsel lykkes:

Skoleledelsen har fokus på    

 det tværprofessionelle 

samarbejde og pædagogernes  

 opgaver, kompetencer og  

  rammer

Forvaltningen sætter mål   og retningslinjer, der 
understøtter skoleledelserne i at inddrage pædagogernes  kompetencer i den samlede   opgaveløsning

Pædagogerne indgår i  
 planlægning samt 
opfølgning af skoleåret 
og de konkrete 
 læringsforløb

Skoledagen er organiseret 

fleksibelt og tager afsæt 

i de fastsatte mål for 

elevernes læring og trivsel 

Forventningerne til 
pædagogernes kompetencer, 
 opgaver og mål er tydelige 
for alle parter
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Pædagogernes arbejde med elever i 
udsatte positioner
En af pædagogernes kerneopgaver i skolen er at yde en målrettet indsats for elever i udsatte 
positioner. Casebesøgene har givet flere eksempler på, hvordan pædagogerne tilrettelægger 
og gennemfører sådanne indsatser for at fremme trivslen hos disse elever og dermed også for 
hele den samlede klasse. Indsatsen er nemlig ikke kun vigtig for den enkelte elev, der ikke trives. 
Det har også betydning for de andre elever, at der skabes et læringsfællesskab med arbejdsro 
og rum til fordybelse. Det samlede læringsmiljø styrkes, hvis rammerne i klassefællesskabet til-
godeser alle elevers trivsel. Det styrker samtidig elevernes læringsparathed og aktive deltagelse 
i undervisningen, hvilket giver et godt grundlag for at gennemføre de planlagte undervisnings-
aktiviteter i den samlede gruppe. Pædagogernes indsats bliver hermed en væsentlig brik i ar-
bejdet med god klasseledelse.

1

Den målrettede indsats for elever i udsatte 
positioner sker typisk ved, at pædagogerne 
indgår i samarbejde med lærerne i den fag-
faglige undervisning. Pædagogen kan for ek-
sempel indgå i klasseundervisningen med fo-
kus på elever med konkrete behov. Det kan 
være, at en elev har brug for, at pædagogen 
gentager eller forklarer en given opgave på 
en anden måde for derved at skabe ro og 
tryghed omkring eleven, så han eller hun kan 
øge sin læringsparathed. Skoledagen kan 
også organiseres mere fleksibelt for at opnå 
såvel mere trivsel som mere hensyn til den 
enkelte elevs læringsparathed. 

Eksemplet om Frie fugle fra Vejle Midtbyskole 
illustrerer dette. Pædagogerne er her med i 
et antal lektioner om ugen i de klasser, hvor 
pædagogen vurderer, at der er behov for en 
særlig indsats.

Arkivfoto: Jens Hasse
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Pædagoger i skolen – eksempler fra praksis

Pædagogerne på Vejle Midtbyskole fungerer som Frie fugle. Det betyder, at pædagogerne 
i et antal lektioner om ugen har mulighed for at være med i de klasser, hvor pædagogerne 
selv vurderer, at der er elever med behov for ekstra opmærksomhed. 
Det er pædagogerne, der prioriterer og fordeler timerne, som aftales endeligt i teamet 
med lærerne.

Udover at fokusere på konkrete trivsels- eller læringsmæssige udfordringer hos børn 
med behov for særlig opmærksomhed arbejder pædagogerne også med børneinter-
views og relationscirkler for på den måde at foregribe potentielle trivselsudfordringer 
i en børnegruppe.

Når pædagogerne agerer Frie fugle, bringer de deres kompetencer i spil på flere måder. 
De bruger først og fremmest deres faglighed til at vurdere, hvor der er behov for hjælp 
og dernæst, hvordan de så kan skabe trivsel og dermed øget mulighed for læring 
blandt eleverne.

Den målrettede indsats for elever i udsatte positioner kan ligeledes foregå ved, at pædagogen i 
en afgrænset periode arbejder med en mindre gruppe elevers læring. Pædagogen får her mu-
lighed for at arbejde intensivt med elevernes udvikling og trivsel gennem relationen til eleverne. 
Det underbygges med eksemplet fra Østre skole i Middelfart, hvor en pædagog med et forløb 
netop fik opbygget et så tillidsfuldt forhold til en 2. klasses elev, som var meget udfordret, at han 
blev i stand til åbne op for den rette hjælp. 

På Østre Skole i Middelfart var der store problemer med en dreng i 2. klasse. Han ville 
ikke deltage i undervisningen og var ekstremt udadreagerende. Lærerne kunne ikke 
tackle drengen alene, så der blev iværksat en særlig indsats, hvor en pædagog hjalp 
ham hver dag hele skoledagen i halvanden måned.

I starten råbte drengen af pædagogen, og han ville fortsat ikke være med i undervisningen. 
Pædagogen tog derfor drengen med ud af klassen, og efterhånden som pædagogen fik 
opbygget en relation til ham, blev det klart, at det, drengen havde behov for, var mere ro 
og tydeligt definerede rammer. 
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Med denne forståelse af drengen kunne pædagogen skabe et trygt og tillidsfuldt forhold 
til ham, og det var drengen selv, der foreslog at bygge en hule af puder og stoler. 
Pædagogen oplevede, at når drengen fik lov til at sidde i sin hule, gav det ham ro og 
overskud til også at løse faglige opgaver. 

Efter en periode bad drengen selv om at komme tilbage i klassen. Med pædagogens 
hjælp blev han herefter gradvist indsluset i klassen, og pædagogen lavede en aftale 
med lærerne om, at han måtte gå ind i sin hule i hjørnet, hvis han fik brug for det. 

Arkivfoto: Jens Hasse
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Pædagoger i skolen – eksempler fra praksis

På Østre Skole er der – udover ”årgangspædagoger” til hvert klassetrin – også ansat AKT-pæ-
dagoger til varetagelse af opgaver i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Pædagogerne lærer ofte eleverne at kende, fra de begynder i SFO inden eller ved skolestart, og 
er sammen med dem hele dagen i SFO og i skolen. Pædagogerne bliver således bindeled mel-
lem elevens skoledag og fritid. Det kan bevirke, at der opbygges et mere indgående kendskab 
til eleverne og deres forældre, og dermed dannes en stærk relation. Denne del af fagligheden 
kommer særligt i spil, når pædagogen som en del af trivselsarbejdet skal indgå i et målrettet 
forløb med elever i udsatte positioner. Qua relationen til eleven – og måske også til forældrene 
– kan pædagogen tilrettelægge indsatsen ud fra de forudsætninger og behov, der kendetegner 
netop denne elev eller denne gruppe af elever. Det kan man læse i eksemplet fra Trekroner-
skolen i Roskilde, hvor en 1. klasses elev, hvis udvikling var gået i stå, fik et succesfuldt forløb 
med den pædagog, han kendte fra tidligere, i stedet for at gå klassetrinnet om som ellers først 
var på tale. 

En pædagog på Trekronerskolen i Roskilde arbejdede med en dreng i 1. klasse, hvis  
udvikling både fagligt og socialt var gået i stå af uforklarlige årsager. Det var derfor på 
tale, at drengen skulle gå 0. klasse om.

I første omgang blev det dog besluttet at forsøge med et forløb, hvor pædagogen, som 
kendte drengen fra SFO, blev tilknyttet i et antal timer om ugen for at følge hans udvikling 
og danne sig et samlet billede af ham. Pædagogen havde en række samtaler med  
drengens lærere, andre pædagoger og hans mor, og det viste sig, at drengen tidligere 
havde gennemgået noget tilsvarende.

Alle de voksne omkring ham blev en del af den fælles indsats, der skulle skabe klare 
rammer for hverdagen og sikre ham faglige succesoplevelser, ligesom der skulle arbejdes 
med relationerne i klassen generelt.

Efter en kort periode med dette intensive fokus på drengen lykkedes det at få hans  
udvikling i gang igen. Den fælles indsats er herefter gradvist blevet nedtrappet, men  
pædagogen har bevaret sit fokus på ham. Arbejdet har betydet, at drengen kan blive  
i sin klasse.
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Pædagogers arbejde med elevernes 
personlige og sociale udvikling
Pædagogerne er optagede af, hvordan de bedst muligt kan understøtte elevernes personlige 
og sociale udvikling. Dette overordnede mål kendetegner i høj grad pædagogernes tilgang til 
eleverne i skolen. Casebesøgene har også vist, at arbejdet med elevernes alsidige udvikling 
fungerer rigtig godt i en række konkrete undervisningssituationer, hvor der fokuseres på at give 
eleverne mulighed for at fordybe sig i specielle interesseområder og opgaver, som de vælger 
efter eget ønske og initiativ. Et eksempel på dette arbejde er Linjeordningen på Skolen ved  
Bülowsvej på Frederiksberg.

Skolen ved Bülowsvej er kendetegnet ved at have et tæt samarbejde med klubpædago-
gerne på skolens mellemtrin og i udskolingen. Her skal de hver især udbyde et forløb i 
skolens Linjeordning. Formålet er at give plads til faglig fordybelse i et alsidigt læringsrum 
for alle elever, herunder de elever som i mindre grad motiveres af den mere traditionelle 
undervisning. Klubpædagogerne får mulighed for at gøre brug af deres kompetencer, 
viden og særlige faglige engagement i forhold til at styrke elevernes faglige fordybelse, 
samarbejdsevner og andre sociale færdigheder. 

Klubben ’Tempeltræet’ har i den forbindelse med succes udarbejdet et ”kompetence-ka-
talog” for at synliggøre pædagogernes kompetencer i forhold til opgaverne i skolen.

Linjerne kan gå på tværs af mellemtrinnet eller udskolingen, og eleverne skal vælge sig 
ind på et forløb, der interesserer dem. Temaerne kan fx være filmproduktion, madlavning, 
overlevelse eller kunstoplevelser. 

På linjen ’E-sport’ er ideen at skabe et bredt læringsrum, hvor eleverne kan fordybe sig  
i noget, de synes er spændende. Når eleverne spiller, taler de med pædagogen om  
gode hold, og hvad der gør et hold godt. Når eleverne skal fremlægge, taler de med  
pædagogen om den gode fremlæggelse og andres opførsel under fremlæggelsen.

Et andet konkret eksempel på pædagogernes arbejde med elevernes personlige og sociale 
udvikling er Vokseværkstedet på Nørholm Skole i Aalborg, hvor pædagogerne fokuserer på 
udvalgte generelle færdigheder, der kan understøtte elevernes livsduelighed. Pædagogerne 
ser på det enkelte barn og udvælger de temaer, som eleven finder relevante og meningsfulde. 

2
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Et sammenligneligt eksempel findes på Skolen ved Bülowsvej, hvor klubpædagogerne gennem 
”mentorforløb” og ”teambuilding” i klasserne bl.a. bidrager til at opbygge stærke og trygge klas-
sefællesskaber gennem samarbejds- og problemløsningsøvelser. 

Arkivfoto: Jens Hasse
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På Nørholm Skole i Aalborg er pædagogerne ansvarlige for en undervisningsaktivitet for 
0.-3. klasses elever, der kaldes Vokseværkstedet. 

I Vokseværkstedet arbejdes der med livsduelighed. Målet er, at eleverne skal gøres  
parate til at tage hånd om deres eget liv. De skal også lære at tage initiativ og opnå  
konkrete færdigheder som fx førstehjælp, tænde bål og at cykle. Der skabes plads  
til at gå i dybden med et tema, som optager eleverne. Fx handler temaet ’Cyklen’  
ikke blot om at lære at cykle, men også om cyklens forskellige dele, samt hvordan  
man reparerer og vedligeholder den. Indholdet i Vokseværkstedet fokuserer ikke på  
et fagfagligt indhold, men på udvalgte aktiviteter målrettet generelle færdigheder.

Pædagogerne planlægger indholdet i Vokseværkstedet ud fra deres iagttagelser og  
erfaringer med eleverne, og de er optagede af at finde emner, som er nærværende  
for eleverne. Den konkrete undervisning foregår ved, at eleverne inddeles i fire hold på 
tværs af årgange. Holdende sammensættes bl.a. ud fra sociale og relationelle hensyn. 
For eksempel er der et hold med stille elever, som skal øve sig i at kunne byde ind i  
undervisningen. 

Arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling giver rum til fordybelse i temaer, som 
eleverne synes, er inspirerende og vedkommende. Der er typisk tale om fagfaglige temaer, der 
er relateret til konkrete aktiviteter, hvor elever og pædagoger – gennem et fælles tredje – får 
mulighed for at arbejde med forskellige sider af sig selv, som ikke nødvendigvis understøttes i 
den fagfaglige undervisning.

Aktiviteterne kan bl.a. opbygge elevernes livsduelighed, konkrete færdigheder og evne til at 
problemløse. Samtidig skabes der mulighed for, at eleverne får positive oplevelser ift. egne  
evner og personlig succes, når de lærer nye færdigheder. Endelig kan de tilegne sig konkrete 
redskaber, som de kan bruge i deres hverdag.

Pædagogerne formår således med deres tema- og interessebaserede undervisning at skabe 
et fagligt rum i skolen, hvor eleverne oplever at blive set og anerkendt på en anden måde, og 
det kan bidrage til øget nysgerrighed, motivation, lyst til at lære og udvikle nye sider af sig selv.  
På den måde spiller pædagogerne i skolen en central rolle i forhold til at indfri målsætningen 
om, at elevernes alsidige udvikling skal understøttes i folkeskolens undervisning.
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På Buskelundskolen i Silkeborg varetager pædagogerne fordybelsestid, som tager udgangs-
punkt i elevernes sociale kompetencer. Fordybelsestiden vedrører ofte klassefællesskaber, re-
lationer og tillid. Med dette udgangspunkt kan fordybelsestiden tillige have et fagfagligt formål, 
hvor pædagogerne arbejder med faglige elementer, der optager eleverne.

Under et casebesøg på Buskelundskolen i Silkeborg blev ’Det Gyldne Minut’ observeret. 
En yngre elev stod frem og fortalte om sit nye lyssværd – hvad det kunne, og hvordan 
det fungerede. Efter oplægget besvarede han de andre elevers spørgsmål og til sidst  
fortalte de ham, hvad der havde været godt ved hans oplæg.

I et andet oplæg havde en lidt ældre elev medbragt sin fjernstyrede bil, som han fortalte 
om og demonstrerede foran klassen. Derefter skulle han også besvare de andre elevers 
spørgsmål, ligesom de fortalte ham, hvad der havde været godt ved hans oplæg.

Arkivfoto: Jens Hasse
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Inddragelse af pædagoger i den 
fagfaglige undervisning
Pædagogerne har flere forskellige roller i forhold til den fagfaglige undervisning. De indgår ofte 
i fagtimerne i form af to-voksen-ordninger, hvor de varetager undervisningen i samarbejde med 
læreren. Det sker både ved at fokusere på elever, der har særlige udfordringer, men også ved at 
varetage konkret undervisning fx i forbindelse med holddeling i afgrænsede perioder.

Når pædagogerne indgår i en to-voksen-ordning, styrkes deltagelsesmulighederne for alle ele-
ver i almenundervisningen, da det bl.a. gør det muligt at lave holddannelse og øget undervis-
ningsdifferentiering. Den konkrete tilrettelæggelse af holddannelsen varierer skolerne imellem, 
men den umiddelbare fortælling er, at fagligt udfordrede elever har et andet udbytte, når de 
indgår i en mindre gruppe, hvor undervisningen varetages af en pædagog. Det kan være fordi, 
eleven har et andet forhold til pædagogen, som ofte er den gennemgående person i elevens 
samlede hverdag, men det kan også skyldes muligheden for at lære på andre måder.

Foruden at medvirke til udviklingen i fagtimerne indgår pædagogerne også i andre læringspro-
cesser, der har et direkte fagrelateret indhold. Det kan være i den understøttende undervisning, 
emnedage eller temauger, hvor pædagogerne fx byder ind med praktisk og anvendelsesorien-
teret undervisning i form af teaterstykker, filmproduktion eller miljøuge. Pædagogerne kobler 
det faglige indhold med en kreativ tilgang, så eleverne får mulighed for at udforske og afprøve 
faglige elementer på en anden måde end den mere traditionelle undervisning. Det er tilfældet 
med eksemplerne fra Vestermarkskolen i Odder og Herstedøster skole i Albertslund.
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Pædagoger i skolen – eksempler fra praksis

På Vestermarkskolen i Odder havde en pædagog tilrettelagt et forløb om svampe for  
2. klasse i natur- og teknologiundervisning. Klassen havde været i skoven og samle 
svampe, og pædagogen fremhævede, at fordi eleverne selv havde samlet svampene, 
oplevedes undervisningen som mere virkelighedsnær og interessant.

Eleverne skulle undersøge og dissekere svampene sammen i grupper og herefter  
rapportere om deres fund i klassens fælles informationsbank, som blev opdateret  
løbende på en skærm i klassen.

På Herstedøster skole i Albertslund har pædagogerne igangsat et projekt, hvor eleverne 
skal arbejde med effektiv affaldssortering. Projektet gennemføres i den understøttende 
undervisning og skal give eleverne indsigt i, hvordan man laver god affaldssortering og 
hvorfor. Pædagogen fortæller, at det komplekse materiale ”oversættes” til børnesprog 
ved hjælp af det visuelle som fx billeder af de forskellige affaldstyper.

Formålet er at gøre affaldssorteringen nærværende og håndgribelig for eleverne og  
samtidig skabe en øget miljø- og naturbevidsthed. Dette følges op af ture i naturen,  
hvor eleverne blandt andet samler skrald og flasker.

Pædagogerne arbejder med elevernes motivation og engagement ved at inddrage elementer i 
læringen med en mere kreativ og legende tilgang. Det er nemlig med til at skabe nye lærings-
rum, hvor eleverne får mulighed for succesoplevelser inden for fag, der måske tidligere har givet 
dem udfordringer.
De varierede undervisningsformer, som pædagogerne iværksætter, taler til forskellige elever, 
hvilket motiverer dem og understøtter deres læring. Det bidrager til, at eleverne opbygger en 
tro på egne evner, som er et vigtigt fundament for deres faglige progression. I eksemplet fra 
Vestermarkskolen i Odder sætter en pædagog kreative rammer for de faglige elementer af un-
dervisningen.
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På Vestermarkskolen i Odder er pædagogen tilknyttet en 3. klasse, som hun har  
ansvaret for sammen med en lærer. Hun har fulgt klassen siden 0. klasse og kender  
derfor eleverne godt.

Pædagoger og lærere oplever ofte, at det er svært for eleverne at finde sig til rette i  
de mange skift mellem fag i løbet af dagen. Derfor har pædagogen og klassens lærer  
besluttet, at de vil bygge undervisningen op omkring faglige temaer, som går igen, for  
på den måde at skabe en sammenhæng for eleverne.

Mens læreren sætter rammerne for de faglige elementer af undervisningen, er pædago-
gen ansvarlig for de mere kreative og legende rammer. Samtidig bruger pædagogen sin 
viden om børnegruppen, idet hun tænker i aktiviteter, der svarer til eleverne motoriske  
og kreative evner. 

Klassen har haft temaet ’Paradis’, som spændte bredt fra religionsundervisning til  
sproglige fag og billedkunst. Som kreativ aktivitet sørgede pædagogen for, at eleverne 
lavede små teaterstykker om emnet.

Ifølge pædagogen er eleverne vilde med de tværfaglige temaer, og hun føler, at hun  
virkelig har mulighed for at bringe sine faglige kompetencer i spil i forhold til tilrette- 
læggelsen af temaforløbene. 

På Mejrup Skole i Holstebro arbejder pædagogerne med at understøtte læreprocesserne fx i 
valgfaget friluftsliv.

I valgfaget Friluftsliv på Mejrup Skole i Holstebro er det nødvendigt med to undervisere, 
idet der er mange praktiske og sikkerhedsmæssige opgaver. Da pædagogen har særlige 
kompetencer indenfor netop fritidsliv, indgår han i planlægning og gennemførsel af  
undervisningen, som spænder fra orienteringsløb til klatring og andre naturoplevelser.  
Faget afsluttes med en oplevelsestur, hvor eleverne skal gøre brug af færdigheder, som 
de har lært i undervisningen. 
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