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Baggrund for paper
Dette paper bygger på min PhD-ansøgning udarbejdet i foråret 2018 og beskriver derfor
ikke et felt, der er undersøgt, men derimod et felt som med fordel kunne undersøges. Om
undersøgelsen bliver en realitet afgøres medio november 2018.

Baggrunden for tværprofessionel ledelse i folkeskolen
Folkeskolereformen fra 2014 åbner for et bredere samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen (SFI 2017). Det betyder nogle steder, at pædagoguddannede er blevet en
del af ledelsen i folkeskolen. Derved har vi som noget ganske nyt fået folkeskoler, hvor
det er en pædagoguddannet, der har personaleansvar for læreruddannede. Det betyder
også, at pædagoguddannede ledere bliver en del af det samlede lærerteam i nogle folkeskoler.
Formål med at undersøge tværprofessionel ledelse i folkeskolen
Da tværprofessionelle lederteams i folkeskolen er et nyt fænomen, ved vi endnu ikke,
hvordan det påvirker skolerne. Bliver det en kulturel kampplads mellem to professioner
med hver sit paradigme? (Majgaard 2017, Trillingsgaard & Albæk in Elmholdt & Tanggaard 2011). Bliver det et dynamisk ledelsesrum, hvor det tværprofessionelle element øger
både ledelsesrummets og dermed også hele skolens diversitetsforståelse? (Staunæs et alii
2014). Bliver det et ledelsesrum, hvor lederne glemmer det, der kan kaldes deres sekundære habitus, deres identitet som lærer/pædagog, til fordel for deres tertiære habitus –
deres identitet som leder? (Bøje in prep., Moos, Kofod & Brinkkjær 2011). De oplistede
scenarier er blot nogle af de mulige udfald af det nye tværprofessionelle ledelsessamarbejde i folkeskolen. Hvordan det konkret forholder sig, er spørgsmålet, projektet ønsker
at belyse.
Som et sandsynligt udfald vil projektet formentlig kunne udpege konstruktive måder at
takle nogle af de problemstillinger, der forventeligt kan være ved tværprofessionelle lederteams.
Forskningsspørgsmål
Hvilke interaktioner og forhandlinger udspiller sig i ledelsesrummet, når læreruddannede
og pædagoguddannede ledere er i ledelsesteam sammen, og hvordan påvirker det ledelsens
relation til lærerne og pædagogerne på skolen?
State of the art
Projektet skriver sig ind i to forskningsfelter, nemlig skoleledelse og det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.
Side 2 af 11 sider

Marlene Lysemose

Tværprofessionel skoleledelse

Skoleledelse
Tværprofessionelt
samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.

Mikroprocesser

Kontekst: Historisk baggrund, lovgrundlag, politiske initiativer på lokalt og nationalt niveau, nationale og internationale undersøgelser, forældresamarbejde,
samarbejde med børnehaver og ungdomsuddannelser om overgange.

Forskningsspørgsmålet for dette projekt interesserer sig for feltet i midten, hvor skoleledelse og tværprofessionelt samarbejde lapper ind over hinanden og for den del af overlappet, hvor mikroprocesserne folder sig ud.
Inden for tværprofessionelt samarbejde forskes der i samarbejdet mellem lærere og pædagoger (Bayer 2017, Højholdt 2016, Christina Gulløv in prep.). Inden for skoleledelse forskes der i, hvordan den enkelte lærer bedriver ledelse ikke bare i klasserummet, men i
forhold til sine kolleger (Dille in prep.). Der forskes i non-affirmativ ledelse (Uljens &
Ylimaki 2017) og i ”ledere der tør gøre en forskel” (Drysdale, Gurr & Goode, 2016).
Der forskes ikke meget i tværprofessionel skoleledelse. No Kampmann beskæftiger sig
med det på et organisatorisk niveau (Kampmann 2016). Det samme gør Klaus Majgaard
(Majgaard 2017). Men ingen analyserer mikroprocesserne på dette område, og der mangler derfor et fokus på, hvad der sker, når lærer- og pædagoguddannede mødes der, hvor
magt er på spil, beslutningsprocesser folder sig ud, værdier mødes, kritik håndteres, relationer koordineres og mening skabes (Fogsgaard & Elmholdt 2014, Majgaard 2017, Jacobsen & Thorsvik 2017, Thyssen 2007, org. 1997, Willig 2016, Moltke & Graaf 2014,
Weick in Murphy 2015).
Davies & Harré har beskæftiget sig med mikroprocesser på andre områder, hvorfor det
burde være oplagt at bruge deres forskning som afsæt sammen med konversationsanalysen
bl.a. beskrevet af John Heritage (Davies & Harré 2014, Heritage & Clayman 2010).
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Metodeovervejelser
I relationen mellem den læreruddannede og den pædagoguddannede leder møder den ene
ikke kun den anden men også sin egen oplevelse af, hvordan den anden positionerer den
ene. Davies og Harré arbejder med flere lag af positioneringer (Davies & Harré 2014).
Derfor vil det være oplagt at tage afsæt i deres teorier. Et interessant spørgsmål er, hvem
der møder hvem hvordan. Er det den pædagoguddannede leder lige nu, der møder den
læreruddannede leder lige nu? Eller er det også den pædagoguddannedes erindring om
tidligere lærere, der møder den læreruddannede? Hvis den læreruddannede retter en stavefejl hos sin pædagoguddannede lederkollega, aktiverer det så negative erindringer hos
den pædagoguddannede om en tidligere lærer, som satte røde streger i vedkommendes
stil? Her bevæger forskningen sig over i det narrative felt og flytter mig derved ud af den
stringent socialkonstruktivistske virkelighedsanskuelse (Bruner & Bruner 1997). For at få
indblik i den del af ledernes situationsopfattelse, må forskeren have adgang til deres tanker
og erindringer og ikke kun observere deres positioneringer i rummet lige her og nu.
Det fåes ved at bruge dagbogsskrivning og lave kvalitative interviews på baggrund af dette
samt ved at lave shadowing (Kvale 2008, Czarniawska 2008). Samtidig vil undersøgelsen
med al forventelighed sætte en proces i gang hos lederne, som får dem til at se deres ledelsesvirkelighed på en ny måde. Derfor er der en idé i, at undersøgelsen organiseres sekventielt, så lederne kan nå at modnes i deres bevidsthed inden anden fase i empiriindsamlingen.

Forskningsdesign
Der udvælges tre skoler med tværprofessionelle ledelsesteams. Skolerne udvælges, så de
repræsenterer varians i forhold til geografisk struktur, socioøkonomi og uddannelsespolitiske traditioner.
Den empiriske undersøgelse er sekventiel på den måde, at den består af to dele, hvilket
giver forskeren mulighed for at trække sig tilbage fra det empiriske felt og sætte fornyet
fokus på undersøgelsesspørgsmålene. Derudover anvendes mixede kvalitative metoder i
en forventning om, at det, der kommer ud af den ene metode, øger kvaliteten af den anden
(Greene 2007).
Første sekvens – efterår 2019
Dagbogsskrivning i en uge – ni personer.
Tre skoler med tre ledere i hvert ledelsesteam. Alle skriver dagbog i en uge om det
interne samarbejde med hinanden.
Videoobservation af ledelsesmøde på hver skole. 3 stk. i alt.
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Semistrukturerede kvalitative interviews med hver respondent baseret på spørgsmål inspireret af dagbogsskrivningen og det videoobserverede møde.
Shadowing af ni ledere: Tre på hver skole med fokus på samarbejdet i ledelsesrummet.
To dages shadowing pr. respondent med ca. en uges interval mellem hver dag, så respondenten når at reflektere i mellemtiden.

Anden sekvens – efterår 2020
Dagbogsskrivning i en uge – 12 personer.
To ledere og to medarbejdere fra hver skole skriver dagbog i en uge om samarbejdet
med hinanden. Respondenterne vælges, så både lærer- og pædagoguddannede ledere
og medarbejdere er repræsenteret.
Videoobservation af personalemøde på hver skole. 3 stk. i alt.
Semistrukturerede kvalitative interviews med hver respondent baseret på spørgsmål inspireret af dagbogsskrivningen og det videoobserverede møde.
Shadowing af tre ledere: en på hver skole. Denne gang med fokus på samarbejdet med
de forskellige medarbejdergrupper.

Formålet er at få indblik i respondenternes indre verden, at se hvordan de positionerer sig
over for hinanden i første sekvens i deres eget ledelsesrum og i anden sekvens overfor
medarbejderne (Kvale 2008, Czarniawska 2008, Greene 2007).
Etiske overvejelser
Man må som forsker være bevidst om, at der kan være magt på spil internt i ledelsesteamsne og gøre det tydeligt for respondenterne, at forskeren er forsker og ikke en personlig
ven, selv om forskeren kommer tæt på respondenternes refleksioner og indre liv, og at de
skal være bevidste om dette, når de udtaler sig til forskeren.
Undersøgelsen vil følge den danske kodeks for integritet i forskning (Uddannelses- og
forskningsministeriet 2015).
Videnomsætning
Projektet forventes at bidrage med viden i disse sammenhænge:
Undervisning, UC SYD

Lærer- og pædagoguddannelsen
Diplomuddannelsen i ledelse

Undervisning, SDU

Master i tværprofessionel ledelse. Dette er en uddannelse
under opstart og nærværende projekt tænkes ind i pensum.
Kandidatuddannelsen i pædagogik
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Dansk pædagogisk Tidsskrift
Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Internationale tidsskrifter

Nordic Journal of Comparative and International Education
Nordic Studies in Education
International Journal of Leadership in Education
School Leadership and Management
Journal of Educational Administration
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