
	

 

  
 
 

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING 
 
Understøttende undervisning skal bidrage til en mere varieret skoledag ved 
at tilrettelægge læringsaktiviteter på forskelligartede måder, som 
understøtter og supplerer undervisningen i skolens fag og obligatoriske 
emner. Understøttende undervisning er ekstra tid, der anvendes til forløb og 
læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i 
folkeskolens fag og emner, eller som sigter bredere på at styrke elevernes 
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og 
trivsel.  
 
Understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om 
undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål og Fælles Mål for 
folkeskolens fag og emner ved at give eleverne tid til at afprøve, træne, 
fordybe sig og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i 
undervisningen i fagene.  
 
Der er ikke formuleret særskilte Fælles Mål for understøttende undervisning. 
Alle opgaver og læringsaktiviteter, der gennemføres med eleverne inden for 
den afsatte tid til understøttende undervisning skal sigte på at opfylde 
folkeskolens formålsparagraf, Fælles Mål samt styrke 
undervisningsdifferentieringen. 
 
Den understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger og 
andet personale med relevante kvalifikationer. Pædagoger og andet 
personale inddrages i undervisningen i en understøttende rolle i forhold til 
undervisningen i folkeskolens fag og emner. Dermed er det læreren der har 
ansvaret for at sikre, at også den understøttende undervisning leder frem 
mod Fælles Mål for fagene.  
 
Eksempler på, hvad der kan indgå i understøttende undervisning  

• Praksis- og projektorienteret læringsforløb 
• Træning og faglig fordybelse 
• Intensive faglige kurser som fx læse-, matematik eller sprogkurser 

PRINCIPPER FOR UNDERVISNINGENS ORGANISERING, 14/15 
Bedst mulig læring, dannelse og trivsel	



	

• særlige talentforløb til fagligt stærke elever  
• Elevsamtaler/feedback/målsamtaler 
• Åben skole 
• Arbejde med sociale kompetencer og trivsel 
• Særlige kurser for udskolingen for at gøre eleverne mere 

uddannelsesparate.  
• Læringsaktiviteter, der forbereder til voksenlivet som fx forløb om 

privatøkonomi eller demokratisk deltagelse. 
• Motion og bevægelse 
• Lektiehjælp og faglig fordybelse 
• Klassens tid 
• Dansk som andetsprog 
• Specialundervisning/supplerende undervisning 
• Lejrskoler 
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