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Forord 

 

Forord 
Forord 
Denne bog er et resultat af en fælles bestræbelse hos undervisere og forske-
re ved professionshøjskolen UC SYD. Gennem de seneste tre år har en 
række individuelle og kollektive forskningsprojekter ved UC SYD under-
søgt forskellige aspekter af den nye folkeskole, der så dagens lys i 2014. For 
at samle og formidle den opnåede viden fra disse projekter, så den kommer 
så mange som muligt til glæde og gavn, har vi valgt at udgive denne bog, 
som vi håber vil blive læst af mange med interesse for folkeskolen. 
 Arbejdet med bogen begyndte i 2016, og under processen med at ind-
hente viden og skrive kapitlerne har forfatterne modtaget værdifulde 
kommentarer fra studerende, undervisere, forskere, lærere, pædagoger 
og skoleledere samt fra den anonyme fagfællebedømmer. Det har uden 
tvivl styrket bogen, og det vil vi derfor gerne takke for. Vi er også tak-
nemmelige for samarbejdet med forlagsredaktør Jeppe Strandsbjerg fra 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Han var hurtigt med på ideen om 
en bog om professionsdannelse og tværprofessionalitet i folkeskolen og 
har bidraget med nyttige kommentarer og forslag undervejs.  
 Forsknings- og udviklingsprojekterne, der danner baggrund for bo-
gens kapitler, har alle tilknytning til UC SYD, men har også været støttet 
fra anden side. Således har BUPL finansieret forskningen bag en række af 
kapitlerne, mens Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i samarbej-
de med UC SYD har bidraget med ph.d.-stipendier til enkelte af antologi-
ens forfattere. 
 Afslutningsvis vil vi gerne takke alle bogens forfattere for deres enga-
gement og hårde arbejde og vores arbejdsplads UC SYD for opbakningen 
til bogen.  

Aabenraa, september 2017  
Hans Henrik Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst Rasmussen 
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KAPITEL 1
 

Indledning: Professionsdannelse 

i den nye folkeskole 

H.H. Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen og B. Morthorst Rasmussen 
Hans Henrik Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen og Bo 

Morthorst Rasmussen 

Kapitel 1. Indledning: Professionsdannelse i den nye folkeskole 
Denne bog diskuterer de nye rammer, muligheder og udfordringer, der 
udspringer af folkeskolereformen fra 2014. Formålet med bogen er at ana-
lysere de væsentligste aspekter af den nye folkeskole for dermed at kvali-
ficere debatten om, hvordan aktører i og omkring folkeskolen sammen 
kan skabe den bedst mulige skole inden for de givne rammer. Ambitio-
nen er således både at forstå, hvad der rent faktisk foregår på konkrete 
skoler efter reformen og samtidig at pege i retning af, hvordan man kan 
udvikle og forbedre skolen. Ideen med bogen er således hverken at rose 
eller kritisere reformen, men snarere at tilbyde analyser til pædagoger, 
lærere, studerende, ledere og forskere, så de bedre kan forstå og derigen-
nem forbedre skolens praksis. Nøglebegreber i denne sammenhæng er 
professionsdannelse og tværprofessionalitet, da den nye folkeskole ud-
fordrer lærernes, pædagogernes og ledernes traditionelle roller og opga-
ver i skolen gennem blandt andet større krav om tværprofessionelt sam-
arbejde, hvor professionsidentiteter og -fagligheder kommer i spil med og 
mod hinanden. For at komme hele vejen rundt om den nye folkeskole, er 
antologien inddelt i fire hovedafsnit: 1) historiske og teoretiske perspekti-
ver, 2) samarbejde mellem lærere og pædagoger, 3) organisation og ledel-
se og 4) skolen i samfundet. 
 Folkeskolereformen fra 2014 stiller øgede krav til det tværprofessionel-
le samarbejde, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger samt 
skoleledelsens evne til at organisere det tværprofessionelle samarbejde og 
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etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund. Det øgede 
tværprofessionelle samarbejde i skolen betyder, at det er vigtigt at disku-
tere lærere, pædagoger og skolelederes professionsdannelse, da viden om 
de enkelte professioners selvforståelse og faglighed bliver særligt relevant 
i mødet med andre professioner. Antologiens centrale spørgsmål er der-
for: Hvordan skal vi forstå professionsdannelse? Hvilken faglighed, viden 
og identitet er særligt kendetegnende for lærere, pædagoger og skolelede-
re? Hvilke idealer, værdier og fordomme bringer de med ind i det tvær-
professionelle samarbejde? Hvilke diskurser og roller opstår der i det 
konkrete samarbejde på skolerne? Hvordan kan skoleledelsen og den 
kommunale forvaltning skabe gode rammer for tværprofessionelt samar-
bejde mellem fx lærere, pædagoger og socialrådgivere? Hvordan kan 
tværprofessionelt samarbejde skabe professionsudvikling og bedre løs-
ninger af skolens opgaver? Hvordan kan skolen etablere et frugtbart sam-
spil med foreninger og institutioner uden for skolen? Inden vi finder svar 
på disse spørgsmål i de efterfølgende 15 kapitler, er det imidlertid vigtigt 
at klargøre antologiens baggrund og omdrejningspunkter. Nemlig folke-
skolereformen og professionsdannelse.  

Folkeskolereformen i 2014 

Folkeskolereformen skabte nye rammer og udfordringer for lærere, pæ-
dagoger og lederes professionsdannelse i de danske folkeskoler, da re-
formen stillede krav om nye former for samarbejde og ledelse, der gjorde, 
at de ansatte på skolerne måtte se deres virke i et nyt lys. Professionernes 
traditionelle opgaver og roller forandredes således med reformen. Lærer-
ne skulle i højere grad inddrage pædagoger i undervisningen, der ellers 
traditionelt var lærernes domæne. Samtidig skulle undervisningen være 
mere varieret. Dette udfordrede lærernes selvforståelse, der traditionelt 
var knyttet til ideen om, at undervisning fortrinsvis bestod af treklangen: 
én lærer, én klasse, én time. Pædagogerne, der udfordrede lærernes mono-
pol på undervisning, oplevede, at de skulle omdefinere deres rolle og 
identitet, da de i højere grad skulle arbejde didaktisk med målstyret læ-
ring og skolefag og være skolepædagoger snarere end fritidspædagoger. 
Skolelederne og SFO-lederne skulle i mere udstrakt grad samarbejde med 
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