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Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen 
Af Steffen Kaspersen, adjunkt VIA University College, Efter- og videreuddannelse. 

Abstract 
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. 

Indledning 
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 

tværprofessionelle samarbejde dog kan halte, er i den systematik som medarbejderne bringer ind i deres 

pædagogiske arbejde. Lærerne er qua deres profession, en naturlig del af folkeskolen, pædagogerne på den 

anden side, har brug for tid til at finde deres nye rolle som skolepædagog frem for fritidspædagog. Igennem 

min undervisning af skolepædagoger møder jeg pædagoger, som forsøger at være dårlige lærere, det vil sige 

pædagoger som forsøger at tilegne sig en rolle, hvor fag-faglighed er i højsædet og hvor fokus er på 

’traditionel’ undervisning. De udfører et arbejde som de ikke er uddannet i. Det er dog 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 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) 

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 skolepædagogen arbejde med dette? For at undersøge dette opstiller jeg et analyseapparat som 

kan undersøge pædagogikken i skolen. Jeg kalder det for ’pædagogikkens tredeling’, da apparatet opdeler 

pædagogikken i tre underkategorier. Dette gøres for at der kan fokuseres på enkelte delelementer i 

pædagogikken og for at den enkelte praktikker kan danne sig et overblik over hvordan de kan arbejde med 

pædagogik. I tredelingen opdeler jeg pædagogikken i tre delelementer: samfund, teori/metode samt 

relation.  

Samfund 
Første del i pædagogikkens tredeling omhandler samfundet; eller den institution eller organisation hvori den 

pædagogiske medarbejder er tilknyttet. Dette punkt forholder sig til hvordan samfundets normer, regler, 

love og reformer har indvirkning på pædagogikken. Det kan for eksempel være folkeskoleloven, loven om 

tavshedspligt, straffeloven og så videre. Det kan også være den enkelte skoles visioner, ledelsesstil, arbejdstid 

og så fremdeles. 



Teori/Metode 
Anden del omhandler hvilke teorier og metoder pædagogen har at arbejde med. Hvad har vedkommende 

lært på uddannelse? Er der nogle bestemte tilgange der bliver anvendt i praksis? Har skolen et bestemt 

program som bliver anvendt i praksis? Denne del af pædagogikken har det teoretiske overblik og bliver også 

påvirket af ’samfundsniveauet’. 

Relationen 
Det sidste punkt i tredelingen er ’relationen’. Dette punkt er måske det vigtigste, da pædagogikken i sidste 

ende handler om relatioener. 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 et 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 

teorien. Hvordan der kan arbejdes med dette i praksis, vender vi tilbage til senere. 

Denne tredeling vil blive omdrejningspunktet i artiklens fokus på den bæredygtige pædagogik og ’det fælles 

bedste’. 

Processer og Bæredygtighed 
Men hvis ikke pædagogen skal være en lærer, hvad skal han så? Det som pædagoger traditionelt har været 

gode til er arbejdet med processer. Det vil sige aktiviteter, hvor processen er i fokus og hvor det endelige mål 

kan være kort og langsigtet, men det vigtigste nu og her, 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 læreren 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 skemaer og lektioner ikke i samme grad som i dag, var på dagsordenen.  

Men hvad kan en proces frem for eksempelvis 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 

pædagogiske tredeling, bliver relationen mere kompleks end metoder og teori; her er det pædagogens 

opgave at justere, reflektere og handle i selve praksis for at relationsarbejdet bliver udbytteridt for alle parter 

og for at processen får en hvis retning. Med den bæredygtige pædagogik in mente er det vigtigt at 

pædagogens valgte aktiviteter understøtter relationerne mellem pædagog-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 pædagog-lærersamarbejder, som kan arbejde systematisk og med en klarrollefordeling. 



Hvad skal der ske i praksis? 
Men hvordan gør pædagogen så dette i praksis? Her bliver det svært, for som vi ved, er pædagogikkens 

paradox, at vi opdrager til en fremtid vi ikke kender. Det vil sige at de pædagogiske processer som pædagogen 

arbejder i, indirekte skal forberede barnet på fremtiden eller gøre barnet 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 nødvendigvis, 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 situationer som skal behandles nu og her. I mit arbejde med undervisning i understøttende 

undervisning, undrede jeg mig ofte over at pædagogen ofte betegner den understøttende undervisning, som: 

’noget jeg trækker op af en hat’. Jeg tænkte over hvad der menes med dette og har konkluderet, at det netop 

er det som pædagogen i skolen er god til, at arbejde ud fra det impulsive, den aktuelle situation, og få en 

pædagogisk proces ud af dette. Det er her det relationelle i den pædagogiske 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 

sådan et øjeblik, er der mulighed for at arbejde processuelt med et aktuelt tema. Det er her hvor der kan 

fokuseres på bæredygtighed, at arbejde med processer som måske først gavner fællesskabet på lang sigt, 

men hvor det sociale er i centrum og hvor børnenes personlige 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 21 (Education for Sustainable Development). Den bygger på tanken om 

bæredygtighed i uddannelsessystemet og forholder sig til hvordan den enkelte kan tænke kritisk og forholde 

sig til de dilemmaer og modsætninger som opstår i den mellemmenneskelige interaktion (Vare & Scott, 

2007). ESD2 tilgangen arbejder med den mellemmenneskelige bæredygtighed og kan hjælpe med at fokusere 

på samspillet som har til fokus at opnå respekt og anerkendelse til det fælles bedste. I planlægningen 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 

Herved bliver det overordnede mål med den bæredygtige pædagogik, at barnet kan træffe fornuftige valg 

ind i en kompleks verden, både i dag og i fremtiden. 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. 

 

                                                           
1 Der findes også en ESD1 tilgang, men grundet artiklens kernefokus, vil jeg ikke arbejde med denne. 



 

Skal pædagogen kun arbejde procesorienteret?  
Skal pædagogen så bruge alt sin arbejdstid på processer? Nej, det mener jeg ikke. Der er stadig basis for at 

den bæredygtige pædagogik kan indgå i planlagte aktiviteter hvor pædagogen igennem didaktiske 

overvejelser har planlagt sin praksis på forhånd. Det som denne artikel sigter mod, er at relationen altid vil 

være mere 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 planlagte aktiviteter anvendes som analyseapparat for pædagogen til at 

vurdere hvilke påvirkninger der kommer fra andre interessenter og hvordan disse påvirker den pædagogiske 

praksis. Det positive ved planlagte aktiviteter er at de er gennemskuelige for elever og kollegaer. Det betyder 

at de er nemmere at systematisere og 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 

bæredygtigt, er der grundlag for at børnene lærer at vi er gensidigt afhængige af hinanden 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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