HOSPITALSKLOVNE
OG KATEDERPAVER
– ELLER HVAD?
Pædagoger og lærere skal arbejde tættere og mere sammen i folkeskolen i fremtiden,
hvis det står til regeringen. Men kan det lykkes at skabe et frugtbart samarbejde mellem
de to faggrupper, eller vil det udvikle sig til en magtkamp mellem ’hospitalsklovne’ og
’katederpaver’?
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I regeringens reformudspil om
folkeskolen ’Gør en god skole
bedre’ står der blandt andet
om pædagogerne:
•”Børnene skal have en
mere levende skole, hvor de
sammen med lærere og
pædagoger – som noget nyt
– har spændende aktivitetstimer, der blandt andet skal
bruges til at understøtte de
faglige undervisningstimer
bedst muligt og til leg,
bevægelse og lektiehjælp.”
• ”Aktivitetstimer med lærere
og pædagoger skal give en
mere afvekslende og spændende skoledag.”
• ”Pædagoger kan for
eksempel spille en særlig
rolle i forhold til relationsarbejde, alsidig udvikling og fysisk
udfoldelse. På den måde
bringes der nye, værdifulde
kompetencer i spil i løbet af
skoledagen, og sammen med
lærerne kan pædagogerne
skabe bedre rammer for et
sammenhængende børneliv.”
Kilde: Gør en god skole bedre
– et fagligt løft af folkeskolen.
Regeringen 2012.

Hvad kan pædagoger, som lærere ikke kan?

Aarhus, Lars Møller, har blandt andet sagt: ”Hvis
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jeg skal være grov, er der risiko for, at pædagogerne
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bliver nogle hospitalsklovne, som dukker op en gang

nok bedre til at få øje på de muligheder, der ligger i

imellem for at få det hele til at glide lidt lettere ned.”
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endnu. Først og fremmest skal der flere tværprofes-
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pædagogerne arbejder med tosprogedes sprog-

ind og sikre, at de fagpolitiske konflikter ikke får lov

udvikling ved at tage dem med ud og pege på ting

at dominere. Der skal sættes noget ledelseskraft

og gøre begreberne håndgribelige på den måde.

ind for at rydde forhindringerne af vejen.

Bliver pædagogerne ikke bare en slags ’praktiske

Hvordan kan man undgå, at skolen bliver en kamp-

grise’, der skal gå til hånde for lærerne og sørge

plads, hvor forskellige fagligheder slås om overtaget

for ro i klassen?
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Det kommer ikke til at ske. For både lærere og

Jeg er fortrøstningsfuld, for de steder, hvor der

pædagoger har en stærk faglighed med sig. De er

allerede er et udvidet samarbejde mellem pæda-

professionelle og pædagogisk uddannede. Man

goger og lærere, har det ikke udviklet sig til en

kan bruge undervisningsassistenter som en slags

kampplads. Forsøg med heldagsskoler og lignende

’praktiske grise’, men pædagogernes faglighed skal

har tværtimod vist, at når først arbejdet kommer i

bruges på en helt anden måde. De kan sagtens

gang, opdager både pædagoger og lærere, at de

fokusere på at arbejde i klassen med konfliktløs-

kan supplere hinanden og dermed skabe bedre

ning og sociale kompetencer, som er blandt de

læring og trivsel. Så det handler om at komme i

vigtigste læringsområder. Det afgørende er, at de

gang i stedet for at tale konflikterne frem. ”Hold

sociale kompetencer bliver løftet op på niveau med

kæft og gør det!”, kunne man sige.

de faglige, når det gælder status og
ressourcer. Vi ved jo i dag, at relationskompetencer er helt centrale for
elevernes læring, og det er et område, som regeringens reformudspil
nævner som oplagt indsatsområde
for pædagogerne.
Hvis lærerne får mere pædagogik
ind i deres uddannelse, bliver pædagogerne så overflødige?

”Selv en veluddannet lærer,

der også har fået masser af
efteruddannelse, kan ikke alene
rumme alle de kompetencer,
der er behov for.”

Lærerne får ikke mere pædagogik

Andreas Rasch-Christensen.

i den nye læreruddannelse, end de
har haft tidligere – det sker bare på nye måder.
Desuden bliver der helt sikkert brug for flere professionelle til at håndtere skolens udfordringer, og det
kan lærerne ikke løfte alene. Selv en veluddannet
lærer, der også har fået masser af efteruddannelse,
kan ikke alene rumme alle de kompetencer, der er
behov for.
Hvor godt er lærere og pædagoger rustet til at
samarbejde?
Ikke godt nok. Samarbejdet har jo været på dags-
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