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I 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform 
med ønsket om et fagligt løft af folkeskolen. 
Det skal ske ved på den ene side at bygge videre 
på folkeskolens nuværende styrker og på den 
anden side at tage hånd om de udfordringer, 
skolen står overfor. 

Der er 3 overordnede mål: 
•	  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver  

så dygtige, de kan.
•	  Folkeskolen skal mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater.
•	  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes 

blandt andet gennem respekt for professionel  
viden og praksis.

Der er 3 overordnede indsatsområder:
•	  En længere og mere varieret skoledag med mere 

og bedre undervisning og læring.
•	  Et kompetenceløft af lærere, pædagogiske medar-

bejdere og skoleledere.
•	 Få klare mål og regelforenklinger.
 
Elementer der har betydning for elevernes  
faglige færdigheder, læring og trivsel:
•	 Alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer.
•	 Alsidige læringsstrategier.
•	  Tilegnelsen af viden og kreativitet, motivation,  

refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel.
•	  Samarbejdet mellem lærere, pædagoger, pæda-

gogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og  
øvrige medarbejdere på skolen.

•	 Bevægelse og motion.
•	 Kobling af teori og praksis.
•	 Mulighed for lektiehjælp.

Folkeskolereformen
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Den længere og mere varierede skoledag skal 
give skolerne mere tid til undervisning via flere 
fagopdelte timer og ny tid til understøttende 
undervisning. Den understøttende undervisning 
skal supplere og understøtte den fagopdelte  
undervisning.

Det understreges at hele skoledagen  
er undervisning

Samlet giver det bedre muligheder for at styrke 
klasseundervisningen til den faglige fordybelse, 
samtidig med at der i øvrigt i undervisningen  
arbejdes med en række elementer, der har  
betydning for elevernes faglige færdigheder,  
læring, motivation og trivsel. 

Det drejer sig bl.a. om:
•	  varierede og differentierede læringsformer, der ud-

fordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever

•	  praktiske og anvendelsesorienterede undervisnings-
former, der åbner skolen mod den omgivende verden 

•	 alle børn får tilbud om lektiehjælp 

•	  tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og 
kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem 
forståelse for at omsætte viden til produkter af 
værdi for andre 

•	  understøttende læringsaktiviteter, der har til formål 
at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at 
arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige 
udvikling, motivation og trivsel 

•	  at den længere tid i skolen sikrer, at alle børn er  
fysisk aktive og får bevæget sig 45 minutter hver dag 

En længere og mere varieret skoledag   
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Der bliver nye og bedre muligheder for at inddrage 
pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædago-
giske assistenter, som i reformen er beskrevet som 
personale med andre relevante kompetencer, til at 
støtte og supplere lærerne i skoledagen.

På alle klassetrin kan pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter inddrages i undervisningen 
med en understøttende rolle ved at løse opgaver in-
den for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt.

De vil fx kunne støtte og supplere læreren i de 
fagopdelte timer og vil kunne varetage under-
støttende undervisning alene med eleverne. Der 
vil i sidste tilfælde være tale om opgaver, som 
ikke i samme omfang kræver lærerens profes-
sionskompetence. Pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter tillægges ikke under-
visningsansvar. 

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og 
bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit 
svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den 
længere og varierede skoledag. 

Motion og bevægelse skal medvirke til at 
fremme sundhed hos børn og unge og under-
støtte motivation og læring i skolens fag.

Motion og bevægelse kan både indgå i den  
fagopdelte undervisning, herunder idræt og  
i den understøttende undervisning. 

Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevæ-
gelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller 
lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i 
samarbejde med foreningsliv som idrætsforenin-
ger, kulturforeninger mv. eller ved at bevægelse 
bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes 
indhold. 

Nye og bedre muligheder for at inddrage flere 
faggrupper i arbejdet

Der skal være idræt, motion og bevægelse 
hver dag



6 | FOA – Fag og Arbejde FOA – Fag og Arbejde | 7



8 | FOA – Fag og Arbejde FOA – Fag og Arbejde | 9

Det er FOAs opfattelse, at der i forbindelse med 
indførelse af en længere og mere varieret sko-
ledag og dermed kortere tid for børnene i SFO 
og fritidshjem skal ske en styrkelse af elementer, 
værdier, pædagogiske principper og aktiviteter, 
som har sit udspring i de historiske erfaringer og 
det pædagogiske indhold, som vi kan hente i fri-
tidspædagogikken. 

Da hele skoledagen er undervisningstid, kan der 
naturligvis ikke være tale om fritidspædagogik, 
men det er FOAs opfattelse, at børnene vil have 
gavn af, at elementer fra det fritidspædagogiske 
virke bringes ind i skoledagen.

Det skal ske for at sikre den mangfoldighed i 
skolens indhold, der er forudsætningen for, at 
flere børn i skolen lærer sig flere kundskaber, 
hvilket netop er fremhævet i reformens tekst om 
understøttende undervisning, motion og idræt. 

Elementer fra det fritidspædagogiske tankesæt 
kan være en medvirkende forudsætning for til-
egnelse af kundskaber og faglighed.

Pædagogikken i fritidshjem og SFO har hidtil  
været opfattet som noget andet end skole,  
men også noget andet end hjemme. Pædago-
gikken har også været et supplement – til enten 
hjemmet eller skolen. I de senere år helt tydeligt 
til skolen. At være et supplement til skolen var 
allerede opgaven i de tidlige fritidshjem.

Supplementet til skolen har indtil nu især været 
bundet op på, at SFO er en del af folkeskolelo-
ven og underlagt principper fastsat i skolebesty-
relsen, ligesom fritidshjem skal udarbejde pæda-
gogiske læreplaner efter Lov om dagtilbud.

Herudover er begreber som helhedsskole mv. ble-
vet et dominerende omdrejningspunkt i overvejel-
serne om det særlige fritidspædagogiske indhold. 

Tilegnelse af kundskaber er en forudsætning for 
at kunne begå sig, netop derfor er det vigtigt, at 
elementer og værdier fra fritidspædagogikken får 
en stor plads i folkeskolens understøttende under-
visning.

Elementer og inspiration fra fritidspædagogikken 
skal styrkes i løbet af skoledagen
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Elementer inspireret fra fritidspædagogikken:
•	 Autonomi – frihed
•	 Fællesskab – det sociale, mødet og demokrati  
•	 Leg
•	 Æstetik
•	 Musik, drama og rollespil
•	 Håndværk
•	 Idræt og bevægelse
•	 Natur
•	 Andre aktiviteter
 
Mødet i frihed, det sociale, værdier og normer 
er kernen. Aktiviteterne er det som fællesskabet 
mødes omkring.

Der tales om mødet mellem mennesker eller  
relationen som det væsentlige og indholdet  
eller aktiviteten som det, der er i relationen.

Inspirationen fra fritidspædagogikken kan bi-
drage med et vægtigt bidrag til både faglighe-
den og alsidigheden for alle børn i skolen, og  
får dermed betydning for undervisningen i en 
længere og mere varieret skoledag. 
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Andre måder i en længere og mere  
varieret skoledag

Både i fagene og især i den understøttende 
undervisning bliver det vigtigt, at tilføre noget 
mere af de sociale og følelsesmæssige områder, 
det håndværksmæssige, det æstetiske, naturen 
og det musiske samt det filosofiske område.

Værdier

Det er vigtigt, at de grundlæggende værdispørgs-
mål bliver inddraget i den understøttende under-
visning. Det drejer sig om demokrati, humanisme, 
ligestilling og sociale værdier, samt de heraf føl-
gende overvejelser vedrørende normer og hold-
ninger i forhold til samvær og deltagelse. 

Det handler om relationer, konfliktbearbejdning 
mv., hvilket er områder, som er vigtige forudsæt-
ninger for samfundsmæssig deltagelse.

Disse værdier er det grundlag, hvorom arbejdet 
med sociale relationer, temaer og pædagogisk 
indhold udspilles.  

Teknisk-praktiske kundskaber

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
kan yde et vigtigt bidrag til skolereformens fokus 
på de praktisk-musiske fag. 

Det drejer sig om det, man kunne kalde for de 
æstetisk-praktiske eller de teknisk-praktiske  
kundskabstraditioner. 

Disse ”ikke-akademiske” kundskabstraditioner 
vil være et vigtigt bidrag til en skoleudvikling, 
som alle børn kan profitere af, og som også tager 
hensyn til de elever, der ikke er så optagede af 
arbejdet med symboler, og hermed også styrke 
arbejdet med inklusion.

En øget kompleksitet i en længere og mere va-
rieret skoledag mellem teorien og de praktiske 
kundskaber vil især kunne gavne de børn, der tid-
ligere har modtaget specialundervisning.

Leg og skabende aktiviteter

Leg, sport, idræt, drama, musik, rollespil og an-
dre skabende aktiviteter bidrager til at styrke 
den uformelle og indirekte læring især i forhold 
til værdier og normer. Ved at synliggøre dette 
arbejde vil man kunne bidrage til at gøre netop 
overvejelsen over normer og holdninger diskuter-
bar i skolens forskellige samarbejdsorganer og i 
forhold til forældrene. 
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Fællesskab og plads til alle
Aktiviteter i fællesskab i den understøttende  
undervisning bidrager til, at udvikle situationer, 
hvor børnene kan gøre fælles erfaringer. Dermed 
får de en fælles referenceramme, hvor de ikke bare 
udvikler sig som individer, men især som socialt del-
tagende og bidragende til gruppens samlede løft.

Åbenhed ud mod samfundet
I samarbejdet med foreningslivet er det oplagt  
at fx pædagogmedhjælpere og pædagogiske  
assistenter kan byde ind i forhold til at skabe  
forbindelse mellem skolens kultur og opgave og 
de lokale foreninger inden for fx kultur og idræt. 
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Tryghed og trivsel er forudsætningen for  
læring – og at lære giver også tryghed

I fritidshjemmet og SFO’en skal alle med – og 
med inspiration herfra kan det sociale samvær 
og fællesskabet skabe fokus på sociale normer 
og værdier som demokrati, respekt for den en-
kelte, ligeværd og anerkendelse.

Hvis man ikke føler sig tryg eller velkommen, har 
man svært ved at koncentrere sig om at lære no-
get. Men det er også vigtigt at lære sig fx sociale 
kompetencer og at være i et fællesskab, som en 
forudsætning for kunne føle sig sikker og tryg. 

Det kræver et socialt miljø, der skaber en kultur, 
som bygger på fællesskab, sammenhold og ska-
ber venskaber. En kultur der sætter effektivt ind  
i mod mobning.

Både i den understøttende undervisning og i fa-
gene, skal alle opleve succes, ved at aktiviteterne 
er mangfoldige og tilpasset de enkelte børn. 

Derfor skal der i den understøttende undervis-
ning ikke være mere fokus på bøgerne, men fag-

ligheden skal i stedet styrkes gennem fokus på det 
sociale og det praktiske indhold.  

Det fremhæves netop i lovgivningen, at de prak-
tisk-musiske fag skal bidrage til at understøtte den 
faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, her-
under særligt dansk og matematik. 

Endelig handler det om, at børnene i skolen ople-
ver, at de anerkendes som selvstændige individer 
og ikke bare som et nummer i rækken. FN’s Børne-
konvention skal respekteres. 

Idræt og bevægelse

Det er vigtigt med fokus på aktiviteter omkring 
idræt og bevægelse, ikke kun som noget der styr-
ker motorik og fysik, men også som noget, hvor 
fællesskabet og det sociale frivilligt kan udspille sig.

Det betyder, at børn som ellers har svært ved at 
kunne indgå i traditionelle idræts- og bevægelses-
aktiviteter – som formel undervisning, også kan 
profitere af idræt og bevægelse i de uformelle 
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former som historisk har præget de fritidspædago-
giske aktiviteter. Så ikke alene af sundhedspolitiske 
grunde, men altså også af sociale grunde, er et 
pædagogisk indhold nødvendigt for at sikre mang-
foldigheden og et fagligt løft i skolen.    

Gode erfaringer

Erfaringerne fra de forsøg, hvor medarbejdere,  
der kan sammenlignes med pædagogmedhjælpere 
og pædagogiske assistenter, indgår som undervis-
ningsassistenter, viser, at disse medarbejdere både 
kan være en god støtte for de enkelte børn – både 
i forhold til de børn der har det svært, i forhold til 
arbejdet med lektiehjælp og det at være en støtte  
i forhold til hele klassen.
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Folkeskolereformen

I 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform 
med ønsket om et fagligt løft af folkeskolen. 
Det skal ske ved på den ene side at bygge videre 
på folkeskolens nuværende styrker og på den 
anden side at tage hånd om de udfordringer, 
skolen står overfor. 

Der er 3 overordnede mål: 
•	  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver 

 så dygtige, de kan.
•	  Folkeskolen skal mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater.
•	  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes 
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