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Forord

Denne bog lægger de sidste brikker til et puslespil, der præsenterer et samlet

billede af pædagogmedhjælpernes arbejde i daginstitutioner og skolefritidsord-

ninger. De første brikker blev lagt med undersøgelsen ”Pædagogmedhjælpernes

arbejde i daginstitutioner for 0-6-årige” fra 2000.

Puslespillet indeholder brikker af vidt forskellig størrelse. Store og små grupper

af pædagogmedhjælpere beskrives, og også den enkelte pædagogmedhjælpers

røst høres. 

Billedet af pædagogmedhjælper-gruppen må nødvendigvis skabes i pusle-

spillets form. Der er tale om en faggruppe, der udgøres af mennesker med både

forskelligartet baggrund, meget divergerende ønsker til fremtiden på arbejds-

markedet og en bred vifte af varierende kompetencer. Den ”typiske” pædagog-

medhjælper vil være en konstruktion og derfor også en fiktion. Hun findes

ikke. Men alle pædagogmedhjælpere vil kunne få øje på sig selv i det totalbil-

lede, vi nu har af pædagogmedhjælpernes arbejde i institutionerne. 

I Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) er vi glade for den detaljerede

dokumentation af pædagogmedhjælpernes arbejde. Det er væsentlige data, både

når vi internt i faggruppen diskuterer faglig identitet og faglig udvikling, og

når vi over for arbejdsgivere og lovgivere argumenterer for pædagogmedhjæl-

pernes betydning for arbejdet med børnene.

Nærværende undersøgelse analyserer pædagogmedhjælpernes arbejde på

skolefritidsordningerne (SFO), herunder det øgede samarbejde med skolen.

Pædagogmedhjælperne udgør ca. 1/3 af personalet i disse ordninger. Alligevel

har faggruppen i et vist omfang været sat uden for døren i debatten om nye

indskolingsformer og tættere samarbejde mellem skole og SFO. Fokuspunktet

har været forholdet mellem lærerne og de uddannede pædagoger. Men pædagog-
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medhjælperne er med i skolesamarbejdet, viser undersøgelsen, og deres bidrag

anerkendes af såvel skole- som SFO-ledere. 

Med baggrund i en række andre oplysninger fra de to leder-grupper rum-

mer den nye undersøgelse i øvrigt helt dugfriske meldinger fra den front, hvor

undervisning og (fritids)pædagogik p.t. både bøjer arm og fletter fingre. I ana-

lysen af det konkrete samarbejde mellem skole og SFO og holdningerne hertil

tegnes linjerne i de kommende års øgede samspil mellem skole og institutions-

verden. Disse linjer trækkes nemlig ikke bare på skoleområdet, men også ned

gennem 0-6-års-institutionerne, hvor diskussionen om institutionernes rolle i

forhold til skolen også fylder mere og mere.

Både i SFO’erne og i samarbejdet med skolen holder pædagogmedhjælperne

fritidspædagogikkens fane højt. På samme måde som i daginstitutionerne står

vi som faggruppe først og fremmest for konkrete aktiviteter, lange snakke og

leg med børnene. I PMF finder vi det meget opløftende, at omsorgen for dem,

det hele gerne skulle handle om, fylder så meget i pædagogmedhjælpernes

arbejde. I en tid, hvor børn mere end noget andet efterlyser voksne, der har tid

til dem, er det en ret påtrængende opgave, vi løser.  

PMF vil gerne takke bogens forfattere for en meget spændende og perspektiv-

rig undersøgelse. Den vil helt sikkert bidrage til den videre debat om fagligheden

blandt pædagogmedhjælperne. Men vi tror også, at den kan yde et væsentligt

bidrag til den generelle debat om udviklingen af samarbejdet mellem skolen og

institutionsområdet. 

Vi vil også gerne rette en stor tak til de pædagogmedhjælpere, skole- og SFO-

ledere, der har taget sig tid til at udfylde de omfattende spørgeskemaer. Uden

deres indsats havde vi måttet undvære den meget betydningsfulde viden, som

nu er tilgængelig. 

PMF’s forretningsudvalg

FINN DANIELSEN
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Indledning

Omkring 200.000 børn svarende til 70% af alle børn i alderen 6 til 9 år* er brugere

af Danmarks knap 2000 skolefritidsordninger, så det er et pædagogisk tilbud,

der fylder meget i de fleste børns dagligdag. Politisk er der opmærksomhed på

børnenes ’fri fra skole tid’, og de hidtidige veldefinerede overgange mellem

skole og fritid og mellem daginstitution og skole blødes op. Der udarbejdes

’læreplaner’ på daginstitutionsområdet, og fritidsordningernes virksomhed

samordnes med skolens undervisning. Der skal skabes helhed og sammen-

hæng, og sfo’en skal spille en klarere rolle i forbindelse med indsatsen for sam-

fundets socialt dårligst stillede børn. For elever med faglige vanskeligheder i

skolen skal sfo’en kunne gå ind med lektiehjælp og lignende. Det er meldinger

fra de seneste udspil fra regeringen via blandt andet udviklingsprogrammet

’En skole i bevægelse’ (2003), satsningen ’En god start til alle børn’ (2003) og

senest udviklingsprogrammet ’Udsatte børns undervisning’ (2004).

Den danske tradition for skelnen mellem skolen med dens veldefinerede

faglige læreplaner og timestruktur på den ene side og fritidstilbudene med

mere frie pædagogiske rammer indholdsmæssigt og strukturmæssigt brydes

ned. Formelt startede denne udvikling i 1984, da skolefritidsordningen etable-

redes som en del af skolens samlede virksomhed, men det er først i de senere år,

at udviklingen for alvor har betydet ændringer for fritidspædagogikkens sam-

fundsmæssige funktion og organisation. Stadfæstet med det seneste folkesko-

*) I undersøgelsen spørges generelt til børnenes klassetrin, idet sfo’en oftest omfatter bh. klasse - 3. klasse. Da børn
traditionelt omtales ved deres alder benyttes derfor betegnelsen 6. til 9. år, vel vidende at enkelte børn begynder i bh.
kl. ned til 4 år 10 måneder gamle, hvilket folkeskoleloven åbner mulighed for.
Med hensyn til andre børn i sfo’en spørges til børn i børnehave alderen og børn i klasser over 3. klassetrin.
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leforlig indgået i slutningen af 2002, hvori det præciseres, at skolefritidsord-

ningernes virksomhed er omfattet af folkeskolelovens formålsbestemmelse, og

at skolebestyrelserne fastsætter principper for skolefritidsordningen, med det

mandat, der blandt andet beskrives på følgende vis i 1998: “Inden for de mål og

rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, har skolebestyrelsen kompetence

til at fastsætte principper for bl.a. det pædagogiske indhold i SFO. Skolebesty-

relsen kan fx vedtage principper for samarbejdet mellem skolens undervisning

og SFO, lokalesamarbejde, personalesamarbejde, ordensregler, principper for

tilsynet med børnene mv.”1

En beskrivelse af disse udviklingstendenser kan læses i ’SFO og fritidshjem for

de seks- til niårige børn – en landsdækkende undersøgelse’2, som var den første

publikation fra det projekt omkring samordning mellem sfo og skole, kortlæg-

ning af fritidsinstitutionerne for 6-9 årige børn og beskrivelse af pædagogmed-

hjælperne i sfo’en, der startede i 1999, og som nu afsluttes med publikationen

her. Projektet gennemføres af en forskergruppe ved Danmarks Pædagogiske

Universitet og kom i stand efter en henvendelse fra Pædagogisk Medhjælper

Forbund. De ønskede en opfølgning på et tidligere projekt inden for daginstitu-

tionsområdet, hvor dette område blev kortlagt med særlig fokus på pædagog-

medhjælperne og deres opgaver.3

Selvom pædagogmedhjælperne også vies særlig opmærksomhed i undersø-

gelsen her, udgør denne medarbejdergruppe kun en del af det samlede felt. Den

igangværende pædagogiske og organisatoriske udvikling inden for fritidspæ-

dagogiske tilbud til børn i alderen seks til ni år og ikke mindst det intensiverede

samarbejde mellem sfo og skole gjorde det oplagt at udvide undersøgelsens

fokus til også at indbefatte beskrivelse af tendenser i samordning og samar-

bejde mellem skole og sfo generelt. Derfor er inkluderet skoler og sfo’er i under-

søgelsen, hvor der ikke er pædagogmedhjælpere ansat.

Undersøgelsen bygger således på et repræsentativt udsnit af landets skoler og

deres sfo’er, og datamaterialet består primært af tre spørgeskemabesvarelser.

En med skoleledere, en med sfo-ledere og en med pædagogmedhjælpere, og

1. Uddrag af ’Skolebestyrelsens tilsynspligt’, Undervisningsministeriet 1998.

2. Allerup, Kaspersen, Langager og Robenhagen (2003).

3. Bryderup, Langager og Robenhagen (2000).
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spørgeskemaerne er konstruerede, så det er muligt at gennemføre komparative

studier mellem de tre grupper inden for en række spørgsmål.

Dette design betyder, at undersøgelsen lægger to forskellige og adskilte snit

ned over sfo-området. Det ene er en pejling af generelle tendenser inden for sfo-

skole samarbejdet, hvor skolelederes og sfo-lederes beskrivelser af og hold-

ninger til organisatorisk og pædagogisk samordning mellem skole og sfo er i

centrum. Det andet snit angår mere specifikt sfo’ens pædagogiske virksomhed

og pædagogmedhjælpernes opgaver og funktioner heri. 

Publikationen er derfor opbygget i to dele, der kan læses uafhængigt af hinan-

den med følgende disposition.

Efter indledningen og en lille introduktion til undersøgelsens design og

metode følger kapitlet ’Sfo-fritidspædagogik mellem skoleudvikling og social-

politik’, som kort tegner et billede af sfo’ens position mellem skoleudvikling og

socialpolitik og skitserer de veje, samordningen mellem skole og sfo kan følge.

Det lægger op til det næste og længere kapitel, ’Samordning og samarbejde

mellem sfo og skole’, som er centrum i første del af undersøgelsen. Hvad er

skole- og sfo-ledernes syn på ’det gode samarbejde’, i hvilken udstrækning er

der konkrete samarbejdsaktiviteter mellem skolelærere og sfo-pædagoger,

hvilke holdninger er karakteristiske for de to ledergrupper i deres syn på et fæl-

les skolemiljø, der kommer børnene i møde på en konstruktiv måde? Kapitlet

rummer ikke særlige overvejelser over pædagogmedhjælperne; i fokus er det

samlede sfo-personale.

I næste kapitel – ’Pædagogiske opgaver i sfo’en’ – dykkes mere konkret ned i

sfo’en. Kapitlet giver et signalement af sfo’ens organisation og pædagogiske

opgaver, og en kortlægning af pædagogmedhjælpernes gøremål i sfo. Så følger

kapitlet ’Pædagogmedhjælpere i sfo og skole’, der karakteriserer pædagogmed-

hjælperne i sfo. Hvem er de, hvilken baggrund har de, hvad mener de om arbej-

det i sfo, og hvad er deres rolle i forhold til børnene?

Efter denne anden del med pædagogmedhjælperne i centrum, afrundes

med et lille kapitel, hvor nogle lighedstræk og forskelle mellem pædagogmed-

hjælperne ansat i henholdsvis sfo og daginstitution trækkes via sammenlig-

ninger af udvalgte data fra undersøgelsen og den tidligere gennemførte inden

for daginstitutionsområdet.

Publikationen indeholder to bilag. Da der – som nærmere beskrevet i næste

kapitel om design og metode – i nogle kapitler opereres med udvalgte data fra
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den samlede undersøgelse, udgør bilag 1 en kortfattet gennemgang af de tre

spørgeskemaundersøgelser hver for sig, således at det er muligt at skabe sig et

indtryk af disse data, uden at vinklen er lagt på komparative og tematiske stu-

dier. I bilag 2 redegør vi mere detaljeret for metodiske og statistiske veje og vild-

veje i repræsentative spørgeskemaundersøgelser som nærværende.

Tilbage er blot at nævne, at undersøgelsen gennemføres af en forsknings-

gruppe bestående af professor Peter Allerup og lektor Søren Langager, begge

Danmarks Pædagogiske Universitet, og pædagogisk psykolog Ole Robenhagen,

PPR Karup. Hanne Ankerdal og Nete Wang er de teknisk-administrative medar-

bejdere. 

Og så selvfølgelig en tak til Pædagogisk Medhjælper Forbund, der økonomisk

har gjort undersøgelsen af fritidsinstitutioner for de 6 til 9-årige børn mulig, og

en tak til de mange pædagogmedhjælpere, sfo-ledere og skoleledere, der tog sig

tid til at udfylde det tilsendte spørgeskema.




