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International forskning viser, at hvis lærerne går 
sammen i kollektive faglige fællesskaber, udveks-
ler viden, udvikler idéer og finder løsninger sam-
men, så har det positiv effekt på elevernes læring 
(Robinsen, 2015). Professionelle læringsfælles-
skaber (PLF) er en samarbejdsform, der netop går 
ind og samler kollektive faglige fællesskaber. Der-
for er PLF aktuelt for både lærere og ledere på 
landets erhvervsskoler. 

Lærerteams er som sådan ikke et nyt fænomen 
på erhvervsskolerne. Begrebet blev for alvor taget 
i brug med EUD-reformen i 1990, hvor der blev 
stillet nye krav til organiseringen af undervisnin-
gen, men efter den seneste EUD-reform fra 2015 
er begrebet igen aktualiseret fordi, skolerne skal 
arbejde med elementer som fælles pædagogisk 
didaktiske grundlag, genindførelsen af helhedsori-
enteringen og principper som anvendelsesoriente-
ring, tværfaglighed og praksisnærhed (UVM, 
2014).  

Selvom teamsamarbejde er et begreb, der skaber 
genklang på lærerværelserne og ledelseskonto-
rene på landets erhvervsskoler, har det ikke vist 
sig let at få greb om PLF i skolernes praksis. Der-
for stiller vi skarpt på, hvordan skolerne griber det 
an, og hvilke udfordringer, der melder sig, når PLF 
skal gå fra teori til praksis. 

 

 

PLF etableres ikke bare ved et snuptag. Det kræ-
ver en dedikeret indsats af både ledere og lærere. 
For det kan være svært at få til at fungere i prak-
sis. Men når det fungerer, så rykker det noget. Det 
mener Lone Kirk Steenberg Jensen, kvalitets- og 
udviklingskoordinator på Business College Syd, 
og Tonie Asp, pædagogisk udviklingschef på Ros-
kilde Tekniske Skole.                                                                                                                             

Blandt flere skoler, der er optagede af den nye 
samarbejdsform, har Business College Syd og 
Roskilde Tekniske Skole været i gang med at af-
prøve og udvikle den nye samarbejdsform blandt 
lærere. 

Fælles for begge skoler var lysten til at gøre 
op med tidligere tiders teamkultur 
”Før i tiden var teamene overvejende drifts- og 
planlægningsorienterede, men med den nye 
struktur bliver der i højere grad sat fokus på den 
pædagogiske og didaktiske udvikling til gavn for 
elevernes læring og trivsel”, fortæller Lone Kirk. 
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For cirka et år siden indførte Business College 
Syd en ny teambaseret struktur på de merkantile 
uddannelsesspor. Selve teamorganiseringen var 
ikke fremmed for hverken ledere eller lærere. Til 
gengæld var strukturen og ønsket om et mere sy-
stematiseret og pædagogisk teamsamarbejde an-
derledes end det hidtidige samarbejde.  

Man gik fra en struktur, hvor teamene var selvor-
ganiseret af lærerne, til en struktur med fem nyud-
pegede teamledere med tilknytning til de forskel-
lige uddannelsesspor og det administrative perso-
nale. Tilsammen udgør de et ledelsesteam, der 
har et tæt samarbejde med vicedirektøren, kvali-
tets- og udviklingskoordinatoren samt projektlede-
ren for digitalisering og learning management sy-
stem (LMS). Ifølge Lone Kirk har det været vigtigt 
med en ændring af strukturen i teamene. 

”Den berømte selvledelse tror vi ikke så meget på. 
Det er vigtigt, at der er en leder til at facilitere, 
tage beslutninger og sikre, at dagsordenen på 
teammøderne har fokus på kerneopgaven”, siger 
Lone Kirk. 

På Roskilde Tekniske Skole har man revitaliseret 
de samarbejdende læringsfællesskaber ad flere 
omgange. Man har særligt siden reformen i 2015 
været optaget af at udvikle strukturen for team-
samarbejde. På en række pædagogiske semina-
rer og ledelsesmøder har uddannelsesledere/pæ-
dagogiske ledere været med til at rammesætte ar-
bejdet med teamudvikling, ledelsesansvar og det 
øgede fokus på pædagogisk udvikling. Ligesom 
Lone Kirk peger Tonie Asp på, at der er behov for 
ledelse, hvis man ønsker PLF for lærere. Der skal 
stilles klare forventninger fra ledelsen til teamene 

”Nogle teams er mere selvkørende end andre, 
men der skal ikke mange afbud til, før det pludse-
lig bliver kulturen i teamet, og så bliver der pludse-
lig ikke afholdt møder. Derfor er det vigtigt med en 
leder, der støtter op om møder, definerer hvilke 
opgaver der er teamets ansvar og som løbende 
følger op på beslutninger, mv.,” siger Tonie Asp. 

Mødet med modstand og udfordringer med 
professionelle læringsfællesskaber 
Det er ikke uden udfordringer at ændre på tidli-
gere samarbejdsformer. Det har både Lone Kirk 
og Tonie Asp oplevet i deres arbejde med at etab-
lere nye samarbejdsstrukturer. 

”Vi er ikke i mål endnu, og der er teams, der fun-
gerer bedre end andre. Men jeg synes, PLF giver 
rigtig god mening. Det er også den feedback, vi 
får. Det er vigtigt at få synliggjort de forskellige 
præferencer og kompetencer, som medarbej-
derne har, og at få identificeret, hvilke opgaver og 
funktioner hver person kan udfylde og er god til. 
Lykkes det, så skaber det sammenhængskraft, 
ejerskab og gør vores arbejde med at sikre ele-
vernes læring bedre,” fortæller Tonie Asp. 

 

Vi er ikke i mål endnu, og 
der er teams, der fungerer bedre 
end andre. Men jeg synes, PLF 
giver rigtig god mening. Det er 
også den feedback, vi får. 

 

På Business College Syd har holdningerne til den 
nye teamstruktur været delte, men det er en del af 
nye forandringer, mener Lone Kirk. 

”Vi møder stadig udfordringer i vores arbejde med 
den nye teamstruktur. Der har været kritik, som 
har gået på, om det nu også giver mening med 
endnu et ledelseslag. Vi har også oplevet mod-
stand blandt lærerne, hvor der har været gruppe-
ringer, der ikke har villet spille med. Men her prio-
riterer vi at få talt med de lærere, der ikke er be-
gejstrede, om, hvad formålet er, og hvad vi kan 
gøre for at få alle med. Og så har det været en 
udfordring for teamlederne at gå fra at være lærer 
til at være leder. At lede tidligere kollegaer kræ-
ver, at man bliver klædt professionelt på til at va-
retage den nye funktion, og at man er mere eller 
mindre enig på tværs af ledere i sin ledelsestil-
gang, selvfølgelig med plads til divergens. Det har 
vi i ledelsen et ansvar for, at vores teamledere har 
de rette kompetencer til,” siger Lone Kirk. 

Den nye teamstruktur er også blevet positivt mod-
taget på Business College Syd. Flere af lærerne 
er glade for at opleve, at den nye struktur har 
skabt bedre mulighed for refleksion, hvor man fx 
kan få delt de udfordringer eller løst de opgaver, 
som man står over for. 
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”Det er i dag blevet hårdere at være lærer med de 
mange nye krav, man konstant skal leve op til. 
Derfor giver det mening, at man er en del af et 
team, så man ikke skal stå alene med det hele. 
Og ved at tale sammen på tværs, kommer der 
ofte bedre løsninger på bordet. På den måde er 
teamstrukturen også med til at skabe et rum, der 
legitimerer det, der er svært,” siger Lone Kirk. 
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Kulturen i teamet 
Teamsamarbejde har gennem tiden været præget 
af to kulturer. Den ene er funktionalitetskulturen, 
hvor fokus er på planlægning og koordinering af 
arbejdet. Den anden er familiekulturen, hvor man 
snakker og informerer hinanden om begivenheder 
i klassen, men uden at have fokus på pædagogik 
og udfordrende dagsordener (Tingleff Nielsen, 
2012). Det genkender Lone Kirk, og hun savner 
en læringskultur, hvor fokus i højere grad er på 
elevernes læring og udbytte. Den nye teamstruk-
tur og de nye teamledere bl.a. være med til at 
sikre, at dette kommer på dagsordenen. 

Ifølge Lone Kirk er der særligt to vigtige elemen-
ter, som deres nye struktur har bidraget med; sy-
stematik og struktur. Disse elementer kræver tid, 
og det er vanskeligt. PLF kræver stram planlæg-
ning med luft, så både teamledere og lærere fak-
tisk kan mødes. Derfor kan teamlederne selv di-
sponere over deres tid. Teamlederne er så an-
svarlige for, at der er ”elevfrie” moduler, så læ-
rerne kan mødes hver mandag formiddag og hver 
fredag eftermiddag. Samarbejdsformen gælder 
også på tværs af uddannelsesspor, og derfor står 
teamlederne også for at sikre, at alle teams mø-
des på tværs én gang om måneden. 

På Roskilde Tekniske Skole peger Tonie Asp på 
tid, systematisering og opfølgning er nogle af de 
praktiske elementer, der udfordrer deres team-
samarbejde. Ligesom Business College Syd har 
de faste teammøder, der er planlagt år ud i fremti-
den, ligesom årshjul er et naturligt redskab for alle 
teams. Dertil har de arbejdet for at sætte fokus på 
fælles spilleregler i de enkelte teams. 

”Vi har haft fokus på også at kompetenceudvikle 
vores ledere i forhold til det at lede teams – og de 
har fx haft ønske om at få mere viden om konflikt-
håndtering, kollegial sparring, mødeledelse, mv., 
og derfor har vi afholdt kurser og seminarer, hvor 
det har været temaerne. Det er vigtigt med den 
fælles kompetenceudvikling, fordi det giver et fæl-
les sprog i organisationen,” siger Tonie Asp. 
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Udvikling af læringskultur 
Elevernes læring og udvikling er et af de helt cen-
trale principper, der ligger i PLF. Uanset om vi ta-
ler læringsfællesskaber for lærere eller ledere. 

Brug af data er et vigtigt redskab for såvel ledere 
som lærere i forhold til at forstå elevernes læring 
og udvikling. På Roskilde Tekniske Skole er det 
skolens og uddannelseschefernes ansvar at un-
derstøtte uddannelseslederne og dermed de en-
kelte teams med data, der kan fortælle noget om 
frafald, undervisningsevaluering mv. 

”Det er vigtigt for lærerne at få den datainforma-
tion, så de hurtigt kan reagere på den. Det er 
samtidig vigtigt, at lærere og ledere sammenkig-
ger bag om tallene. Nogle gange kan der være en 
logisk forklaring på f.eks. et markant frafald. 
Men vi er optagede af det, og det er vigtigt at 
følge eleverne tæt vha. evalueringer (læringsfeed-
back), trivselsundersøgelser og fraværsstatistik-
ker, så vi kan blive klogere på, hvad vi kan gøre 
for at understøtte dem,” fortæller Tonie Asp. 
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En del af motivationen for at udvikle samarbejds-
formen på de to skoler har da også været ønsket 
om en større grad af læringskultur i de forskellige 
teams. Det er en kultur, der ikke kun skal foran-
kres i forskellige lærerteams, men også hos ledel-
sen.  

Business College Syd valgte at deltage i Ledelse I 
Praksis (LIP), fordi de som ledelse sammen med 
deres teamledere også skal trænes i at fungere 
som et professionelt læringsfælleskab. For lige-
som det for lærerne er en kompleks opgave at 
løfte og fastholde eleverne selv, er skoleudvikling 
en voldsomt kompleks opgave, der kræver indbyr-
des sparring og samarbejde. Dertil har deres 
teamledere stadig brug for at blive klædt endnu 
bedre på til at lede for lærere. 

”Med deltagelsen i LIP-projektet har PLF været 
godt til at skabe et rum for at tale om det, der ud-
fordrer. Delegering og samarbejde på tværs af te-
ams er nogle af de store knaster, som vores 
teamledere bokser med. Det har de nu haft tid til 
at tale ordentligt om og handle på,” siger Lone 
Kirk. 

Næste skridt er så sætte endnu mere fokus på læ-
ringskulturen i de enkelte teams. Det skal bl.a. ske 
ved, at metoder som aktionslæring, som lederne 
har afprøvet i LIP, nu også afprøves og anvendes 
i teamledernes egne teams. Derfor starter de til 
efteråret op i et Training of Trainers forløb, der 
klæder deres teamledere på til i endnu højere 
grad at kunne facilitere samtaler om pædagogisk 
og didaktisk udvikling. ”Der er ganske enkelt ikke 
råd til at lade være,” mener Lone Kirk. 
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Kontakt til projektteamet  
Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mail-adresse. Den overordnede 

projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i projektorganisationen. 


