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Abstract   
Forskningsprojektet indskriver sig i en aktuel generel debat om ledelse i folkeskolen og specifikt 
hvilken betydning områdeledelse som organiseringsform på skoleområdet har for strategisk-, 
administrativ- og pædagogisk ledelse. Projektet er baseret på mixed methods og kvantitative og 
kvalitative data. I forskningsprocessen inddrages skoleledelser som medforskere med egne 
artefakter.  
 

1. Projektets formål og forskningsspørgsmål  
Forskningsprojektet vil tage sit afsæt i den områdeorganisering som igennem de seneste ti år, er 
slået igennem som en markant ny-organisering af ledelse på folkeskoleområdet i Danmark 
Områdeorganisering på folkeskoleområdet er indført i mange kommuner og med forskellige 
begrundelser. Derfor vil vi i dette forskningsprojekt undersøge eksempler på begrundelser for valg 
af forskellige ledelsesorganiseringer. Projektet har fokus på en række centrale aspekter, hvor 
områdeledelse som organiseringsform får betydning for skolelederens udøvelse af strategisk, 
administrativ og pædagogisk ledelse. Formålet med projektet er at:   

• Afdække rammebetingelserne for organisering af skoleledelse i danske folkeskoler;  
• genere viden om skoleledelse samt;  
• identificere fordele og ulemper ved de forskellige folkeskoleorganiseringsformer. 
  

Projektets formål understøttes af følgende forskningsspørgsmål:  
• Hvordan begrundes valg af organiseringsformer for skoleledelse i den danske folkeskole?    
• Hvilke hæmmende og fremmende faktorer for strategisk-, administrativ- og pædagogisk 
       ledelse genereres af forskellige organiseringsformer?  
• Hvordan oplever skolelederen de forskellige organiseringsformers betydning for strategisk, 
       administrativ, og pædagogisk ledelse?  
  
2. Projektets begrundelse, aktualitet og relevans i forhold til professionsfelter    

En af de sidste årtis største ændringer og mest anvendte ledelsesstrukturer i kommuner og 
regioner er indførelsen af områdeledelse (Klausen & Nielsen, 2011; KORA, 2016; EVA, 2018). 
Denne struktur bruges bl.a. i ældreplejen, skolevæsnet, dagtilbud, den specialiserede sociale 
indsats samt dele af sundhedssektoren, hvor områdeledelse er den mest almindelige måde at 
strukturere og organiserer ledelsesarbejdet på (Væksthus for ledelse, 2015). Derfor er projektets 
vidensproduktion relevant for flere professionsfelter inden for UC SYD´s undervisnings- og 
konsulentaktiviteter. 
       
Projektet indskriver sig i en aktuel debat vedr. hvordan folkeskoler mest hensigtsmæssigt 
organiseres i de danske kommuner. I debatten kan identificeres flere interessenter som fx KL, 
skolelederforeningen, Skole og Forældre, lokalsamfund; kommunalpolitikere m.fl. (KORA, 2016; JP, 
2018a). Debatten er blusset op på forskellige tidspunkter inden; under og efter forskellige 
kommuners konkrete omorganiseringer af folkeskoleområdet. Seneste eksempel er Aarhus 



Kommune, som i forbindelse med budget forhandlinger foreslog indførelse af områdeledelse (JP, 
2018a; 2018b). Undervejs i de aarhusianske forhandlinger var mange interessenter fremme med 
meninger og argumenter for udsigten til den nye folkeskoleorganisering. Eksempelvis fremførte 
formændene for skolelederforeningen og ‘Skole og Forældre’ modargumenter for indførelsen af 
distriktsskole-organisering på folkeskoleområdet (JP, 2018a). I andre kommuner pågår en 
tilbagetrækning af indførelsen af områdeorganisering tilbage til mere klassiske folkeskole-
organisering med én folkeskoleleder pr. folkeskole. Dette scenarium har udspillet sig på Bornholm, 
hvor man i 2008 som en af de første kommuner omorganiserede folkeskoleområdet til 
distriktsskoleledelse. Omtrent ti år senere har alle folkeskoler på Bornholm igen en skoleleder pr. 
Folkeskole på Bornholm (folkeskolen, 2017).  
 
Hvorfor bølger omorganiseringerne frem og tilbage mellem forskellige varianter af folkeskole- og 
skoleleder-organiseringer? Begrundelserne for indførelsen og omorganiseringen spænder fra 
økonomiske over pædagogiske til skoleledelsesmæssige rationaler med henblik på optimering, 
specialisering og effektivisering. Der findes ikke eksisterende forskning i hvordan de forskellige 
organiseringsformer opleves af skoleledere, og dette vidensgab vil projektet bestræbe sig på at 
udfylde. Fokus er netop på skoleledere og fagprofessionelle, fordi tidligere undersøgelser peger på 
at skoleledere har en høj grad af autonomi på skolelederniveau i forhold til organisering og 
meningstilskrivelse af indførelsen af nye folkeskole-organiseringer (KORA, 2016, s. 19).      
 

3. Projektets forskningsdesign og metoder  
Besvarelsen af forskningsspørgsmålene i projektet baseres på et empiriske materiale, som er 
afgrænset ved at identificere hæmmende og fremmende faktor i et kvantitativt empirisk materiale 
i et repræsentativ udsnit af danske kommuner. De kvantitative fund valideres kvalitativt i en 
dynamisk proces med skoleledelser som medforskere i to UC SYD partnerskabskommuner.    
Forskningsdesignet for projektet vil være baseret på et mixed-method forskningsdesign med 
anvendelse af traditionelle deskriptive, kvantitative og kvalitative metoder suppleret med narrativ 
og æstetisk selvdokumentation af betydningsbærende oplevelser og situationer. Dermed er 
projektet informeret af dokumentanalyse, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, 
individuelle interviews, eksemplariske scenarier fra ledelsespraksis samt æstetiske artefakter som 
fotodokumentation.    
 
Forskningsprocessen vil blive gennemført med følgende aktiviteter:  

• Dokumentanalyse af politiske og forvaltningsmæssige begrundelser for de specifikke 
       skoleleder-organiseringer.   
• Med afsæt i analyserne designes den kvantitative del af forskningsdesignet for at 
       identificere hvilke hæmmende og fremmende aspekter, der er indlejret i specifikke 
       organiseringsformer på skoleområdet.   
• Disse genererede og generaliserede empiriske data bruges til at udforme en række 
       generiske ledelsesscenarier, som skoleledelser og skoleledere efterfølgende forholder sig 

             til i rollen som medforskere i egen praksis.   
• Scenarierne vil yderligere blive dokumenteret og informeret af fokusgruppe – og 
       individuelle interviews samt evt. æstetiske artefakter af forskellig slags som foto og episke 
       udtryk o.l.   



Denne proces åbner op for, at skoleledelser og skoleledere løbende inddrages i projektets analyser 
undervejs i forskningsprocessen, der dermed bliver nuanceret, valideret samt be- eller afkræftet. 
Derfor vil projektet, udover at generere genuin viden, udforske, hvordan en forskningsproces med 
skoleledelser og skoleledere som medforskere kan kvalificere vidensproduktion om ledelse?  
Empirisk tager forskningsprojektet udgangspunkt i to case-kommuner med forskellige 
folkeskoleorganiseringer i relation skoleledelse. I de to kommuner omfattes alle varianter af 
skoleledelses organiseringer. Derved bliver multiple typer af folkeskoleorganiseringer genstand for 
undersøgelse og analyse med henblik på at identificere hæmmende og fremmende faktorer blandt 
skoleleders håndtering og meningstilskrivelse af indførelsen af nye folkeskoleorganiseringer 
herunder områdeorganisering.  
 
Samlet set medvirker projektets vidensproduktion til at genere et overblik over fordele og ulemper 
ved de forskellige varianter af folkeskoleorganiseringer i relation til skoleledelse. Dette formidles, 
dels i en forskningsartikel hvor projektets videns korpus præsenteres sammen med en 
forvaltningsmæssig refleksionsmodel, der fremadrettet kan tilvejebringe bidrage til en ny og forsat 
kvalificering af organiseringen af folkeskoleområdet.  
For projektets konkrete forløb se afsnit 6.   
  

4. Projektets medarbejdere; forankring i UC SYD og publiceringsstrategi:   
Projektet er placereret i forskningsprogram: ‘Dagtilbud og skole’ og Forskningssporet: ‘Pædagogisk 
professionsudvikling’. Følgende medarbejdere er tilknyttet projektet:  
Hans-Henrik Jessen (FoU diplomlederuddannelsen),  
Ole Steen Nielsen (FoU), Christian Quvang (FoU),  
Anders Sandgaard (FoU).  
 
Anders Sandgaard er projektleder.  
Nærmeste ledere: Forskningschef (vakant) og Chef for videreuddannelse Jens Juulsgaard.    
 
I forbindelse med projektaktiviteterne vil Anne Gregersen som ansvarlig for Ledelsesuddannelse 
blive inddraget i strategiske overvejelser i forhold til hvad, hvornår og hvordan projektets 
vidensproduktion kan blive en del af EVU-aktiviteter. Specifikt retter projektet sig mod 
Diplomlederuddannelsen (EVU); grundmoduler; temadage; kurser; samt tilhørende valgfag inden 
for specifik skoleledelse. Derudover kan projektet være med til at kvalificere nye konsulentforløb i 
EVU inden for skoleledelse og områdeledelse i den offentlige sektor. Samlet set gør det UC SYD 
mere vidensattraktive og aktuelle på området inden ledelse og organisation.    
 
Projektets analyser og resultater vil publiceres i tidsskrifterne: Nordiske Organisasjonsstudier, som 
er et niveau 1 tidsskrift på BFI‐listen; Perspectives on Public Management and Governance, som er 
et niveau 1 tidsskrift på BFI-listen; samt Management in Education, som er et niveau 1 tidsskrift på 
BFI-listen.   
  
 

 


