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2 Forord
Pædagoger i folkeskolen

Med det afsæt har KL udarbejdet dette 
materiale, der har til formål at inspirere 
kommuner og skoler i arbejdet med pæ-
dagogernes nye opgaver i folkeskolen. 
Materialet sætter fokus på pædagogernes 
kompetencer og opgaver og kan danne 
grundlag for kommunens og skolens 
arbejde med at videreudvikle rammer 
og strategier for pædagogernes arbejde i 
skolen og for det tværfaglige samarbejde 
mellem pædagoger og lærere.

KL’s seneste undersøgelse af omstil-
lingen af den nye folkeskole viser, at 
pædagogernes rolle i skolen er et af de 
områder, hvor mange kommuner føler 
sig udfordret og gerne vil ændre på prak-
sis fremover. En af udfordringerne er at 

tydeliggøre pædagogernes kompetencer 
og arbejde i skolen og at udvikle sam-
arbejdet mellem pædagoger og lærere, 
så de to faggrupper reelt supplerer og 
understøtter hinanden på måder, der 
fører til større læring og trivsel hos børn 
og unge. 

Materialet er udarbejdet på baggrund 
af dialog med en række kommuner og 
BUPL i foråret 2015. 

I materialet præsenteres de lovgivnings-
mæssige rammer for pædagoger i skolen. 
Derudover præsenteres temaerne:

 • Pædagogernes faglighed og opgaver 
i skolen

 • Tværfagligt samspil og teamsam- 
arbejde

 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse

Til hvert tema er der knyttet en række 
refleksionsspørgsmål, som kan bruges i 
dialogen på skolen eller i kommunen.

Derudover indeholder materialet ud-
valgte undersøgelsesresultater samt en 
række eksempler fra praksis.

Fortsat god arbejdslyst med det tværpro-
fessionelle samarbejde i skolen.

KL, august 2015

FORORD 
Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer er, 
at pædagogerne får en mere fremtrædende rolle i skolen. Et stærkt samarbejde 
mellem pædagoger og lærere er afgørende for at nå reformens ambitiøse mål 
om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan, uanset social bag-
grund, og samtidig skal trives. Derfor har pædagogerne i skolen også fået en 
ny rolle i den længere og mere varierede skoledag.
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I børnehaveklassen kan pædagoger fort-
sat varetage undervisningen. Børneha-
veklasselederen skal have pædagogfaglig 
baggrund.

På 1.-3. klassetrin kan pædagoger vare-
tage afgrænsede undervisningsopgaver i 
fag og emner inden for deres kompeten-
cer og kvalifikationer. Det betyder, at pæ-
dagoger i et afgrænset omfang kan stå for 
undervisningen i fagene alene. En pæda-

gog kan ikke varetage undervisningen i 
et helt fag gennem et helt skoleår alene. 

Der stilles fortsat krav om, at det er lære-
rens opgave at sikre, at undervisningen 
leder frem mod de faglige mål for fag og 
klassetrin. Ud over denne øvre grænse 
er det op til den enkelte skoleleder at 
vurdere, hvilke opgaver der svarer til 
den enkelte pædagogs kompetencer og 
kvalifikationer og beslutte fordelingen af 
opgaver på skolen. 

På alle klassetrin kan pædagoger vare-
tage understøttende undervisningsop-
gaver. Understøttende undervisnings-
opgaver kan udføres både i forbindelse 
med undervisningen i fagene, hvor pæ-
dagogen har en understøttende rolle, og 
i tiden til understøttende undervisning, 
som pædagogen kan varetage alene. Pæ-
dagoger kan også som alle andre profes-
sioner ansættes som faglærere.

01 /
RAMMER FOR  
PÆDAGOGER  
I SKOLEN 
Med folkeskolereformen er der nye rammer for, hvordan pæ-
dagoger indgår i folkeskolen. Det fremgår af Folkeskoleloven, 
at lærere og pædagoger på hvert klassetrin og i hvert fag sam-
arbejder løbende med den enkelte elev om at fastlægge de 
mål, der søges opfyldt.
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02 / 
PÆDAGOGERNES  
FAGLIGHED OG  
OPGAVER I SKOLEN

I mange kommuner indgår pædagogerne 
i den understøttende undervisning. Den 
understøttende undervisning skal have 
sigte på at understøtte alle elevers læring 
og trivsel. Pædagogerne indgår ligeledes 
i høj grad i indskolingen på skolerne, 
mens dette tilsyneladende er mindre ud-
bredt på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Refleksionsspørgsmål
 • Hvad kendetegner pædagogers fag-

lighed, og hvad kendetegner læreres 
faglighed? Hvordan understøtter de 
to fagligheder hinanden?

 • Hvordan kan pædagogerne konkret 
bidrage til, at målene i reformen nås? 
Hvordan kan pædagoger tage afsæt i 
Forenklede Fælles Mål og læringsmål 
i henholdsvis indskolingen, på mel-
lemtrinnet og i udskolingen? 

Pædagogernes profession rummer relevante kompetencer i 
arbejdet med børn og unges motivation i forhold til læring 
og trivsel. Pædagogernes faglighed kan bringes i spil i arbej-
det med klassens kultur, børnenes trivsel samt i udvikling af 
inkluderende fællesskaber. Pædagoger og læreres didaktiske 
kompetencer skal supplere hinanden. Ligeledes skal de to 
faggrupper supplere hinanden i arbejdet med børnene og de 
unges relationer og sociale kompetencer. 

 • Hvordan kan pædagoger i udskolin-
gen arbejde målrettet med at under-
støtte overgang til ungdomsuddan-
nelse?

 • Hvilke forventninger og mål har le-
delsen for samarbejdet mellem pæ-
dagoger og lærere? 

 • Hvordan kan pædagogernes faglig-
hed understøtte alle elevers læring og 
trivsel? Hvordan kan pædagogernes 
arbejde i skolen virke forebyggende 
i forhold til indgribende foranstalt-
ninger?

 • Hvordan kan den nationale trivsels-
måling bidrage aktivt til, at pædago-
ger og lærere arbejder ud fra et fælles 
afsæt med mål og målopfølgning? 
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 › PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

Et team består af en pædagog og to lærere. Pædagogen er med i klassen i tolv lektioner 
om ugen. Resten af arbejdstiden er pædagogen i SFO’en. Teamets samarbejde er båret af, 
at medarbejderne profiterer af hinandens fagligheder og kompetencer i og uden for klasse-
rummet. I nogle lektioner deles klassen op, og pædagogen har fx billedkunst med pigerne, 
mens idrætslæreren har idræt med drengene. Når pædagog og lærer er sammen om klas-
sen, har de hver især fokus på henholdsvis elevernes trivsel og relation og på elevernes fag-
lige progression.

To pædagoger samarbejder om et forløb i den understøttende undervisning. De har udvik-
let et stjerneløb med fokus på samarbejde og understøttelse af de enkelte fag. Læringsmål 
for stjerneløbet er, at børnene kan samarbejde i mindre grupper omkring de specifikke ak-
tiviteter og opgaver i stjerneløbet. Stjerneløbet består af otte poster, der alle sætter fokus 
på at understøtte et fagligt emne eller en samarbejdsøvelse med tilhørende læringsmål og 
tegn.

En skole sætter fokus på arbejdet med trivslen på mellemtrinnet i skoleåret 2015/2016. I 
et forsøg på at definere og positionere pædagogernes rolle vendes den traditionelle tænk-
ning på hovedet, således at pædagogerne skal være tovholdere på et projekt i den under-
støttende undervisning, mens det er læreren, der ”følger trop” med input. Det betyder kon-
kret, at to pædagoger hver får to sammenhængende klokketimer ugentligt med hver deres 
årgang (ca. 30 elever). Undervisningen planlægger de sammen i et overordnet årshjul med 
fokus på trivselsfremmende projekter. Selve undervisningen gennemføres med en lærer 
som samarbejdspartner – altså to voksne og 30 børn. 

EKSEMPLER 
FRA PRAKSIS

6 Eksempler fra praksis
Pædagoger i folkeskolen
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03 /
TVÆRFAGLIGT  
SAMSPIL OG  
TEAMSAMARBEJDE
Det tværfaglige samspil mellem pædagoger og lærere skal 
først og fremmest understøtte udviklingen af læringsfælles-
skaber, der fremmer børn og unges læring og trivsel. 

Samspillet mellem de to fagligheder kan 
bidrage positivt til at tydeliggøre de to 
professioners særlige kompetencer og 
italesættelsen heraf. Samarbejdet på 
tværs kan bidrage til nye opdagelser af 
egen og andres faglighed og dermed styr-
ke de to professioners forskellige profiler 
og tværfaglige samspil.

Det tværfaglige samspil kan understøttes 
med en organisering, der gør det prak-
tisk muligt for pædagoger og lærere at 
samarbejde. Samspillet kan fx hjælpes på 
vej af et årshjul for samarbejde mellem 
lærere og pædagoger. Desuden kan fælles 

besluttede strukturer for planlægning og 
samarbejde støtte op om sammenhæn-
gen på tværs og derudover styrke team-
samarbejdet.

Refleksionsspørgsmål
 • Hvad kan ledelse og medarbejdere 

gøre for at understøtte et godt tvær-
fagligt samspil og teamsamarbejde?

 • Hvordan sikrer ledelse og medarbej-
dere, at der udvikles et reelt samar-
bejde og ikke blot et arbejdsfælles-
skab, hvor der udelukkende arbejdes 
parallelt? 

 • Hvordan kan fælles analyseredskaber 
og metoder understøtte praksisfor-
andringer til gavn for børn og unges 
læring og trivsel? 

 • Hvordan kan sammensætningen af 
tværfaglige team bidrage til at under-
støtte samarbejdet samt udvikle de 
forskellige professioners profiler? 

 • Hvad karakteriserer gode rammer for 
teamsamarbejde? 

703 / Tværfagligt samspil og teamsamarbejde
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 › PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

En skole har valgt at bruge pædagogressourcer på at styrke skole-hjem-samarbejdet mål-
rettet de mest udsatte børn og unge. Det kan fx være elever, der har haft et stort fravær, 
hvor pædagogerne hjælper eleven i skole, sørger for morgenmad, hvis nødvendigt, og er 
med inde i klassen.

Pædagogerne har udviklet et spil, der bygger på en gruppe drenges store interesse for 
fodboldkort, og som har det faglige mål at understøtte matematikfaglige læringsmål om 
statistik og gennemsnitsberegning. Spillet spilles i frikvartererne og i den understøttende 
undervisning.

Pædagoger og lærere arbejder sammen om planlægningen inden skoleårets start. Pæda-
gogerne indgår i teamsamarbejdet på årgangen ved at deltage i det ene af de to ugentlige 
teammøder.

På 7.-9. årgang blev forløbet ”Følg din nysgerrighed” afviklet i samarbejde mellem lærere 
og pædagoger. Eleverne skulle vælge et tema, som de ville fordybe sig i. De skulle beskrive, 
hvad de ville lære og hvordan. Pædagogerne havde en rolle som vejledere i forløbet med 
fokus på at skærpe elevernes opmærksomhed på, hvordan de nåede deres læringsmål.

En skole har afskaffet klasselærerfunktionen og indført kontaktpersoner. Det betyder, at 
alle medlemmer af de pædagogiske team (lærere/pædagoger) er kontaktpersoner for en 
gruppe børn – typisk 10-12 børn. Kontaktpersonen har kontakten til hjemmet, gennemfø-
rer forældresamtaler og afholder minimum fire årlige elevsamtaler med alle kontaktbørn 
med fokus på læring og trivsel. I udarbejdelsen af elevplaner er kontaktpersonen ansvarlig 
for den overordnede beskrivelse af de sociale mål. Omstruktureringen fra klasselærer til 
kontaktperson medfører et fælles ansvar for alle børns trivsel og motiverer til gode samar-
bejdsrelationer mellem pædagoger og lærere. 

EKSEMPLER 
FRA PRAKSIS

8 Eksempler fra praksis
Pædagoger i folkeskolen



904 / Kompetenceudvikling
Pædagoger i folkeskolen

04 /
KOMPETENCE- 
UDVIKLING
Kompetenceudvikling af pædagogerne er et 
vigtigt fokuspunkt. Der er allerede en del i 
gang rundt omkring i kommunerne. 

Opgaver i den understøttende undervis-
ning er nye for mange pædagoger. Derfor 
kan der være et behov for kompetence-
udvikling, for, at pædagogerne kan løfte 
disse opgaver, herunder pædagogisk 
didaktik.

Begrebet klasserumsledelse eller lærings-
ledelse har været højt på dagsordenen de 

seneste år. Pædagoger i skolen har med 
reformen fået nye opgaver med ledelse 
af elevernes læringsmiljøer og lærings-
forløb.

Refleksionsspørgsmål
 • Hvilke kompetencer har pædagoger 

brug for for at fremme målene for 
elevernes læring og trivsel?

 • Hvordan kan kompetenceudviklin-
gen i kommunen tilrettelægges, så 
den giver effekt i forhold til det tvær-
faglige samarbejde? 

 • Hvordan kan kompetenceudviklin-
gen tilrettelægges, så der er en tæt 
kobling til praksis, og således at ny 
udvikling af praksis understøttes?
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 › PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

Pædagoger og lærere samarbejder i perioder om udeskole. Målgruppen for udeskolen er 
børnehaveklassen, 1. årgang og 2. årgang. I Udeskolen flytter dele af skolehverdagen ud i 
nærmiljøet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de 
får personlige og konkrete erfaringer i mødet med hverdagen uden for skolen. Arbejdsmå-
den giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, 
oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integre-
ret undervisning, hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng. Eleverne lærer om 
virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om 
nærmiljøet i nærmiljøet.

På en skole har hvert barn en målplakat med egne læringsmål, som hænger i klasselokalet. 
Det betyder, at alle voksne og børn er opdaterede og kan se, hvad det enkelte barn er i gang 
med at lære, og hvad barnet kan arbejde videre med i fordybelsestiden.

EKSEMPLER 
FRA PRAKSIS

10 Eksempler fra praksis
Pædagoger i folkeskolen
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05 /
LEDELSE
Ledelse både på skolerne og i forvaltningen spiller en afgø-
rende rolle i realiseringen af folkeskolereformen. Det gælder 
både i forhold til pædagoger i skolen og de nye elementer i 
reformen. 

Med folkeskolereformen er forvaltnin-
gens ledelsesopgave ændret markant. 
Der er kommet et øget fokus på, hvordan 
forvaltningen kan spille ind og under-
støtte skolernes ledelsesteam. Forvaltnin-
gen skal finde balancen i at sætte retning 
for et fælles skolevæsen og samtidig 
understøtte de enkelte ledelsesteam i 
forhold til deres specifikke udfordringer. 
Forvaltningen har ligeledes en ny op-
gave i forhold til fokus på ledelse af flere 
fagligheder og det styrkede tværfaglige 
samarbejde. 

Skoleledelser har en væsentlig opgave i 
forhold til at understøtte pædagogernes 
praksis i skolen og italesætte deres fag-
lighed og opgaver. Flere steder ændres 
organisering og ledelsesstrukturer. Pæ-
dagoger og lærere indgår i stigende grad 
samlet i team i en afdeling eller lignende. 
Derfor har det betydning, at lederne har 
viden og kompetence til at lede flere fag-
ligheder og det tværfaglige samarbejde. 
Det er vigtigt, at man som ledelse tager 
stilling til, hvordan man bedst støtter op 
om at realisere det nye samarbejde. 

Både forvaltning og skoleledelse har en 
væsentlig opgave i at arbejde bevidst 
med betydningen af ledelsesteamets fag-
lighed og kompetencefordeling. Det er 
vigtigt at udvikle ledelsestalenter blandt 
både pædagoger og lærere.

Refleksionsspørgsmål  
for forvaltningen

 • Hvordan understøtter forvaltningen 
pædagogernes arbejde og samarbej-
det mellem lærere og pædagoger som 
helhed i kommunen og på de enkelte 
skoler? 

 • Hvordan kan overordnede rammer 
og retning, herunder den kommuna-
le mødestruktur, understøtte skolele-
delserne i arbejdet med flere faglighe-
der og det tværfaglige samarbejde?

 • Hvordan kan ledelsesudvikling på 
kommunalt niveau understøtte ud-
vikling af stærke ledelsesteam, der 

både kan lede flere fagligheder og det 
tværfaglige samarbejde.

Refleksionsspørgsmål for skolerne
 • Hvordan kan skoleledelsen under-

støtte pædagogernes arbejde i skolen? 

 • Hvilke fordele og ulemper kan der 
være i, at skolens ledelsesteam fast-
lægger fælles rammer for fx møde-
strukturer, planlægning og samarbej-
de mellem pædagoger og lærere? 

 • Hvordan kan det sikres, at skolens 
samlede ledelsesteam har viden og 
kompetencer til at lede flere faglighe-
der og det tværfaglige? 
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 › PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

En skole arbejder med relationsvoksne. Hver lærer eller pædagog er relationsvoksen for ca. 
15 elever. Det vil sige. at det er dem, der primært tager kontakten til forældre ved manglen-
de trivsel eller andet (ikke fagligt), og dem, som arbejder i relationsgruppen med børnene 
40 min. om ugen.
 
Pædagogerne arbejder med anerkendende samtaler med elever, der ikke trives eller ikke 
føler sig forstået i klassen/elevgruppen. I denne forbindelse er der også et udvidet samar-
bejde med forældrene – og eksempelvis udfyldelse af "solstrålebog", så fokus kommer på 
det gode, som eleven kan og gør, frem for fejlfinding.

EKSEMPLER 
FRA PRAKSIS

12 Eksempler fra praksis
Pædagoger i folkeskolen
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06 /
OMSTILLING TIL  
EN NY FOLKESKOLE –
UDVALGTE RESULTATER
KL gennemførte i foråret 2015 en forvaltningsundersøgelse 
om status på folkeskolereformen. Undersøgelsen viser, at 
pædagogernes rolle i skolen er et af de områder, hvor mange 
kommuner føler sig udfordret og gerne vil gøre tingene på 
nye måder fremover. 

Figur 1 viser, at ca. en fjerdedel af kom-
munerne oplever en god udvikling og 
overkommelige udfordringer i forhold til 
pædagoger i skolen. Omkring halvdelen 
angiver, at udviklingen er nogenlunde 
god, dog med væsentlige udfordringer. 
Den sidste fjerdedel mener, at der er en 
mindre god udvikling og grundlæggende 
udfordringer med pædagoger i skolen.

Ca. halvdelen af kommunerne angiver 
derudover, at pædagoger i skolen er et 
område, hvor de vil fortsætte i det nuvæ-
rende spor. Den anden halvdel angiver, 
at de vil gribe området anderledes an 
fremover. Af disse har halvdelen fastlagt 
hvordan. 

 › Figur 1. På hvilke områder oplever I i kommunen/på skolerne god udvikling, og på 
hvilke områder er udviklingen mindre god og udfordringerne mere grundlæggende?
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Figur 2 viser, at kommunerne vurderer, 
at kompetenceudviklingsbehovet for 
pædagogerne er størst i forhold til mål-
styret undervisning (herunder anven-
delse af og opfølgning på testresultater), 
klasseledelse og samarbejde mellem pæ-
dagoger og lærere. Desuden er der behov 
for kompetenceudvikling i forhold til 
almendidaktik/undervisningsdifferen-
tiering, undervisningskompetence og 
specialpædagogik. 

 › Figur 2. Inden for hvilke områder vurderer kommunen, at kompetenceudviklings- 
behovet er størst for at indfri folkeskolereformens mål for hhv. lærere og pædagoger?

 › LINKS TIL ANDRE NOTATER OM OMSTILLINGEN AF FOLKESKOLEN:

Inspirationsmateriale om den åbne skole – juni 2015:
www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf

Statusnotat om lektiehjælp og faglig fordybelse – juni 2015: 
www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/Lektiehjalp-og-faglig-fordybelse/

Statusnotat om samarbejde med forældre – juni 2015
www.kl.dk/PageFiles/1300520/Samarbejde%20med%20for%c3%a6ldre%20om%20
b%c3%b8rns%20l%c3%a6ring%20status%20og%20opm%c3%a6rksomhedspunkter.pdf

Statusnotat om motion og bevægelse – maj 2015:
www.kl.dk/Folkeskolen/Statusnotat-vedr-status-pa-arbejdet-med-motion-og-bevagelse-
id179798/?n=0

Ny praksis – april 2015:
www.kl.dk/PageFiles/1295210/Ny%20praksis%20i%20folkeskolen.pdf

Fritidstilbud under forandring – august 2015:
www.kl.dk/PageFiles/1303980/fritidstilbud-under-forandring.pdf

http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf
http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/Lektiehjalp-og-faglig-fordybelse/
http://www.kl.dk/PageFiles/1300520/Samarbejde%20med%20for%c3%a6ldre%20om%20b%c3%b8rns%20l%c3%a6ring%20status%20og%20opm%c3%a6rksomhedspunkter.pdf
http://www.kl.dk/PageFiles/1300520/Samarbejde%20med%20for%c3%a6ldre%20om%20b%c3%b8rns%20l%c3%a6ring%20status%20og%20opm%c3%a6rksomhedspunkter.pdf
http://www.kl.dk/Folkeskolen/Statusnotat-vedr-status-pa-arbejdet-med-motion-og-bevagelse-id179798/?n=0
http://www.kl.dk/Folkeskolen/Statusnotat-vedr-status-pa-arbejdet-med-motion-og-bevagelse-id179798/?n=0
http://www.kl.dk/PageFiles/1295210/Ny%20praksis%20i%20folkeskolen.pdf
http://www.kl.dk/PageFiles/1303980/fritidstilbud-under-forandring.pdf
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