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L E D E L S E A F T V Æ R P R O F E S S I O N E LT
S AMARBEJDE – E T VALG MELLEM
FORSKELLIGE STRATEGIER?
Artiklen undersøger de ledelsesudfordringer, som det politiske krav om tværprofessionelt samarbejde stiller til offentlige ledere. Dette gøres med udgangspunkt i den nye folkeskolereform og
dens fokus på lærer-pædagogsamarbejde. Analysen peger på, at den kontekst, som samarbejdet
organiseres ind i, er afgørende for at forstå udfordringerne. En kontekst, som typisk er flertydig,
hvilket skaber uklare forventninger til samarbejdets organisering, arbejdsdeling og formål. På den
baggrund analyseres tre ledelsesstrategier som mulige svar på flertydigheden. Mens én strategi gør
en dyd ud af forskelligheden mellem professionerne, forsøger den anden at ophæve forskellen
mellem dem ved at udvikle en ny fælles position, og endelig søger den tredje strategi at kombinere
de to andre strategier. Artiklens konklusion er, at der ikke er én strategi, som er at foretrække, da
de alle har styrker og udfordringer.
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