
Det er en holdsport. Ingen er større end holdet. 
Sådan lidt klichefyldte fraser er de fleste stødt på, 
hvis de i større eller mindre omfang har stiftet be-
kendtskab med fodbold. Nu skal man være påpas-
selig med at overføre sportens terminologier til 
dagtilbuds- og skoleområdet. Alligevel kunne det 
være relevant at spørge, om medarbejdere, ledere 
og eksterne samarbejdsrelationer også her er præ-
get af teamspirit? Er holdånden i højsædet?

Det er efterhånden længe siden, at vi begyndte at 
diskutere organiseringer om samarbejdet blandt 
de professionelle i dagtilbud og skole. I 1990’erne 
talte man meget om skolen som lærende organisa-
tion. Pædagogiske visioner og tiltag skulle forank-
res bredt organisatorisk, så det ikke udelukkende 
blev en snæver ledelsesopgave at sætte retning for 
skolens udvikling. Undervisning var ikke længere 
udelukkende den enkelte lærers opgave. Den skulle 
i større udstrækning planlægges og evalueres i fæl-
lesskaber. Erfaringer og forskning fra vores nor-
diske nabolande pegede på, at et velfungerende 
lærerteam kunne fastholde motivation og engage-
ment. Ikke mindst hos de nyuddannede. Det kunne 
også understøtte undervisning. 

De første undersøgelser af teamsamarbejdet i en 
dansk kontekst indikerede, at det kneb lidt med det 
velfungerende. Pædagogik og undervisning stod 
ikke i centrum for størstedelen af teamsamarbej-
det, der hyppigt var præget af lavpraktiske spørgs-
mål om, hvem der skulle være hvor og hvornår. 
Samarbejdets fremdrift led også under uklare le-
delsesmæssige mandater. Hvad kan en temakoor-
dinator egentlig beslutte? 

Der er sket meget med årene. Ønsket om og am-
bitionen med samarbejde lever i bedste velgående. 
Meget lader til at kunne kvalificeres i et passende 
samspil mellem det individuelle og det kollekti-
ve. Et begreb som lærernes self-efficacy er af flere 

årsager blevet meget populært. I en lidt simpel 
oversættelse vedrører det lærernes tiltro til, at de 
kan løse de opgaver, som de står overfor. Den tiltro 
er dog ikke udelukkende et individuelt anliggende. 
Det kan også være en faglig selvtillid, der netop 
udvikler sig i samarbejdet med kolleger. 

Man kan samarbejde på mange måder og i mange 
former. Teams, afdelinger, faggrupper. Det kan 
også udfolde sig mellem flere forskellige medar-
bejdere og eksterne ressourcepersoner. Lærere og 
pædagoger, pædagoger og medhjælpere, lærere, 
pædagoger og PPR og mange andre konstellatio-
ner. Men skal vi altid samarbejde? Har lærere ikke 
også brug for individuel forberedelse?

Det er godt at samarbejde. Det skal bare være i kva-
litativ og ikke kvantitativ henseende. De professio-
nelle har også brug for egen tid til faglig refleksion 
og udvikling, og samarbejdet skal kunne bidrage 
til lærere, pædagoger og lederes daglige praksis. 
Ideelt set skal det flytte sig fra temadrøftelsen ud 
til klasselokalet eller vuggestuens legeplads. Det er 
ikke nemt. Dette nummer af Ledelse i Morgen giver 
nogle bud på, hvordan et samarbejde kan organise-
res, udvikle sig og bidrage til dagtilbud og skolers 
udvikling. Søs Rask Andersen og Nanna Paarup 
giver meget konkrete bud på, hvordan ledelsen kan 
få en betydning for teamsamarbejdet. Kim Mar-
tin Nielsen og Michael Dassa ser på udviklingen 
af en samarbejdskultur med rod i deres erfaringer 
fra den daglige praksis. Henrik Dresbøll kommer 
med anden artikel i serien om adfærdsledelse og 
implementering, og endelig giver et uddrag af Andy 
Hargreaves og Michael T. O’Connors nye bog om 
kollaborativ professionalisme et internationalt per-
spektiv på samarbejdsdimensionen.

Læs det, og spred det til jeres kolleger – i samar-
bejdets ånd. 

Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Din betydning for det gode og 
meningsfulde teamsamarbejde 
Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup 
Som leder er du helt afgørende for, om teamsam- 
arbejdet fungerer godt. Denne artikel giver dig  
lejlighed til at reflektere over din ledelse og den ind-
virkning, den har på samarbejdet på din arbejds-
plads. Artiklen beskriver erfaringer med det gode 
teamsamarbejde, så du kan afklare, hvad du skal 
fortsætte med, og hvor du med fordel kan ændre 
din praksis. Alt sammen med det formål at opnå et 
mere meningsfuldt og effektivt teamsamarbejde. 
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En læringskultur med kollektivt 
growth mindset 
Af Kim Martin Nielsen og Michael Dassa
Hvordan kan skoleledelsen skabe en kultur blandt 
sine medarbejdere, således at de får større lyst og 
vilje til at indgå i de læringsmuligheder, der ligger 
i hverdagen? Denne artikel giver et praksisorien-
teret bud på, hvorfor et kollektivt growth mindset 
bør være fundamentet for en lærings- og feed-
backkultur, og ser nærmere på, hvilke faktorer i 
fællesskabet ledere, vejledere og ressourcepersoner 
skal være særligt opmærksomme på. 
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Fortale for kollaborativ 
professionalisme: Fra professionelt 
samarbejde til kollaborativ 
professionalisme
Af Andy Hargreaves og Michael T. O’Connor
I dette uddrag af bogen Kollaborativ professionalis-
me får du et aktuelt indspark til yderligere at kvalifi-
cere de teamsamarbejdsprocesser, der blev igangsat 
på danske skoler med introduktionen af profes-
sionelle læringsfællesskaber. Det sker gennem kol-
laborativ professionalisme, som markerer tredje 
bølge inden for professionelle læringsfællesskaber, 
og hvor fokus er på at samarbejde med eleverne og 
ikke kun for eleverne til et perspektiv.

10
Få det til at ske – adfærdsledelse og 
implementering: opfattelse  
Af Henrik Dresbøll 
Denne artikel er den anden i en serie på fire artikler, 
der handler om adfærdsledelse og implementering 
af dette. Hvor den første artikel så på, hvordan im-
plementeringstiltag kan optimeres gennem fokus 
på den menneskelige opmærksomhed, ser denne 
artikel nærmere på, hvordan vi former meninger 
og holdninger gennem vores opfattelse af, hvordan 
verden er indrettet. 
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Anmeldelse af Relationel kapacitet
Af Peter Andersen
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