PÆDAGOGISK LEDELSE
HVAD ER MENINGEN?
ET AKTIONSFORSKNINGSSTUDIE AF IMPLEMENTERINGEN AF
”OBSERVATIONER OG FEEDBACK”
PÅ RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE

Afhandlingen er motiveret af Randers Social- og Sundhedsskoles ønske om at udvikle skolen
gennem pædagogiske ledelsesinitiativer, eller mere konkret at implementere ”observationer
og feedback” som et pædagogisk ledelsesredskab, der skal skabe afsæt for professionelle
læringsprocesser.
Formålet med afhandlingen er derfor at producere viden om implementeringen af ”observationer og feedback”, der kan bidrage til at organisationen opnår det ønskede mål.
Implementering af organisationsopskrifter begribes med reference til skandinavisk nyinstitutionalisme som en translationsproces. Altså en oversættelsesproces, hvor opskriften må
kontekstualiseres og konceptualiseres til praksis i den lokale organisation. Afhandlingens
forskningsmæssige interesse er følgelig at analysere sammenhængen mellem den intraorganisatoriske translationsproces og de konceptualiseringer, der formes, når organisationsopskriften ”observationer og feedback” oversættes lokalt.
Først undersøges: Hvilke konceptualiseringer af ”observationer og feedback” kan identificeres
på Randers Social– og Sundhedsskole?
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Figur 2: Idealtypiske konceptualiseringer af ”observationer og feedback”
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Afhandlingen identificerer fire idealtypiske konceptualiseringer af ”observationer og feedback”
på Randers Social- og Sundhedsskole. Der er tale om rådgivning, fejlretning, monitorering og
udforskning.
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Idealtyperne er analyse-teoretiske konstruktioner, og findes derfor ikke i deres rene
form i virkeligheden. Idealtyperne er altså ikke en direkte afspejling af identificerede praksisformer, men skal betragtes som en kondensering af mine empiriske iagttagelser.
De fire idealtyper defineres af de karaktertræk, der dannes i fire felt tabellen (se figur 2). Rådgivning er således karakteriseret ved simpel problemløsning og faglig autonomi.
Fejlretning er karakteriseret ved faglig heteronomi og simpel problemløsning. Monitorering er
karakteriseret ved faglig heteronomi og kompleks problemløsning, og endelig er udforskning
karakteriseret ved faglig autonomi og kompleks problemløsning.
Afhandlingen undersøger derefter: Hvilke meningsskabende mekanismer bidrager til at forme
konceptualiseringen af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole?
Som analyseteoretisk ramme genfortolkes og operationaliseres K. E Weicks teori om sensemaking, og brobygning anvendes som metafor for organisatorisk meningsskabelse.
Broen danner billedligt talt den meningsskabende forbindelse mellem undervisere og lederes
forvirring over organisationsopskriftens indtog i organisationen og konceptualiseringen af ”observationer og feedback” som enten rådgivning, fejlretning, monitorering eller udforskning.

Figur 2: Translationsprocessens meningsskabende bro.
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Translationsstrukturer

Meningsskabende mekanismer

Individuelle translationsstrukturer

Individets tidligere erfaringer med lignende
situationer
Individets viden og eksisterende overbevisninger
Individets kognitive modeller:
- Instrumentel way of knowing
- Socialiserende way of knowing
- Selvautoriserende way of knowing
- Selvtransformerende way of knowing

Sociale translationsstrukturer

Enactment i samspillet mellem leder og
underviser
Enactment i samspillet med eleverne
Undervisernes kollegiale meningsforhandling

Kontekstuelle translationsstrukturer

Kulturelle forhold:
- Normer og værdier mellem driften og udvikling
- Graden af privatisering
Strukturelle forhold:
- Den typiske opgave- og ansvarsfordeling
- Periode med nedskæringer og afskedigelser

Emotionelle strukturer

Oplevet sårbarhed, nervøsitet og usikkerhed
Håndteringen af magt
Faglig tillid til:
- Leders undervisningsfaglige kompetencer
- Leders kompetencer til at facilitere en ligeværdig og re-fleksiv dialog
Relationel tillid

Materialiserede strukturer

Udformningen af observationsskemaer
Længden af og tidspunktet for observationer
Anvendelse af det fysiske rum (placering af
observatør/ sted til feedback)

Strategiske translationsstrukturer

Graden af commitment
Systematik og forudsigelighed
Transparens
Kontinuitet
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I afhandlingen fremanalyseres en række forskellige ”oversættelses-strukturer” (bropillerne),
som er forbundet med en række mekanismer.
Empirisk set fungerer translationsstrukturernes meningsskabende mekanismer i et komplekst,
dynamisk og situeret netværk, der tilsammen former konceptualiseringen af ”observationer og
feedback”.
Konceptualiseringen af ”observationer og feedback” er ikke eviggyldig, men derimod resultatet
af den translationsproces der, på et givent tidspunkt, synes at være den mest plausible, givet
karakteren og vægtningen af de meningsskabende mekanismer. Afhandlingen sandsynliggør
følgelig, at det er muligt at ændre på konceptualiseringen af ”observationer og feedback” ved
at påvirke translationsstrukturernes meningsskabende mekanismer.
Afhandlingens organisatoriske formål er som tidligere beskrevet at bidrage til implementeringen af ”observationer og feedback” i en form, der skaber afsæt for professionelle læringsprocesser.
Afhandlingen tilbyder Randers Social- og Sundhedsskole et teoriapparat (fire idealtypiske
konceptualiseringer af ”observationer og feedback), der kan bruges til at vurdere hvilke(n) konceptualisering(er) af ”observationer og feedback”, der på et givet tidspunkt synes at være den
mest fremtrædende. Det er dermed muligt for organisationen, eller mere konkret organisationens ledere, at evaluere om konceptualiseringen er i overensstemmelse med den organisatoriske intention.
Bro-metaforen og teorien om de intraorganisatoriske translationsstrukturer kan bruges til at
analysere sammenhængen mellem vægtningen og karakteren af de meningsskabende mekanismer og konceptualiseringen af ”observationer og feedback”. Det er dermed muligt at pege
på, hvilke meningsskabende mekanismer det sandsynligvis vil være nyttigt at påvirke for at
opnå en konceptualisering af ”observationer og feedback”, der svarer til organisationens intention med at implementere ”observation og feedback”.
I takt med den stigende interesse for pædagogisk ledelse inden for de danske uddannelsesinstitutioner vokser behovet for forskning i implementering af pædagogiske ledelsesinitiativer.
Pædagogisk ledelse og ”observationer og feedback” er ikke simple løsninger, der umiddelbart
kan implementeres med samme effekt på alle skoler.
Implementeringen af ”observationer og feedback” er derimod kompleks, og afhænger af,
hvordan skolens undervisere og ledere oversætter og skaber mening med opskriften.
Afhandlingens teoridannelse gør det dog muligt for skoleledere at forholde sig analytisk og
mere ”strategisk” til hvordan man ønsker opskriften oversat.
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