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Vildbjerg Skole i Herning Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 

2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse på egne opgaver. 
I denne rapport evaluerer KL og KTO udviklingsprojektet. Sidst i rapporten er der 

fokus på, hvordan erfaringerne fra Vildbjerg Skole kan overføres til andre 
arbejdspladser. 

 

Kollegial supervision i lærerteam 

Evalueringen er foretaget på baggrund af et fokusgruppeinterview med skolens 
ledelse, projektlederen, skolens TR og en lærer. Evalueringen afrundes med en 

vurdering af projektets overførbarhed til andre offentlige arbejdspladser. Denne 
vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af samtaler om projektets overførbarhed 

med deltagere fra de fire øvrige projekter på et seminar i januar 2012. 

Projektets formål 
Formålet med projektet er at udvikle en prototype for, hvordan kollegial supervision 
kan skabe kvalitet og kendskab til kollegaers udfordringer. Skolen har en hypotese 

om, at man gennem kollegial supervision kan opnå, at den enkelte lærer selv kan 
være med til skabe udvikling af og kvalitet i arbejdet og derigennem opnå 

medindflydelse på egen arbejdssituation. 
En anden hypotese er, at kollegial supervision kan bidrage til, at skoleområdet fortsat 
er en attraktiv arbejdsplads med trivsel og udvikling af kompetencer. 

 

Mål 
Til indfrielse af det overordnede formål med projektet har Vildbjerg Skole opstillet 
nogle procesmål.  

 I foråret 2011 skal alle have fået indsigt og have afprøvet forskellige 
supervisionsmetoder. 

 Projektet har nået en afklaring i metodevalg til det videre arbejde.  

 Afklaringen skal sikre, at udvalgte team er klar til det videre arbejde i skoleåret 
2011/2012 

o Teamene er med i valget af metode og udfærdigelsen af den endelige 
form. 

 Alle i projektet indføres i de samme teknikker og metoder, så de enkelte team 

har et bredt kendskab til forskellige indgange til supervision. 
o Efter at teamene er blevet bekendte med de forskellige metoder, kan det 

enkelte team vælge den eller de metoder, der passer bedst og på den 
måde opnå ejerskab til den videre proces.  

 

Handlinger: 
Projektet har med disse konkrete procesmål en antagelse om, at man med en 
frontløbergruppe letter det videre arbejde med at udbrede metoderne på skolen. 

 

Procesplan 
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Januar- februar planlagde projektgruppen projektet i detaljer sammen med en ekstern 
konsulent. Der blev udarbejdet et oplæg til konkret indhold og forløb for to 

efterfølgende sessioner for deltagere i projektet. 

Første session var en opstartssession med 12 lærere fra to team. Opstartsessionen 

tog afsæt i en hjemmeopgave, som deltagerne havde lavet. Hjemmeopgaven bestod i, 
at hver enkelt deltager skulle skabe dialog om supervisionsmodellerne med andre 

kolleger fra lærergruppen.  Ideen med dette var at skabe et udvidet kendskab til 
projektet og dermed forstærke forankringen og medvirke til at opbygge en 
supervisionskultur på Vildbjerg Skole. 

Den anden session var en opfølgningssession med de medvirkende lærere med 
henblik på valg af supervisionsmodeller. 

Afviklingen af de to sessioner prægedes af en vekselvirkning mellem teori og praktiske 

øvelser for at give deltagerne mulighed for at afprøve metoderne med hjælp fra 
konsulenterne. 

Evalueringskriterier 
Projektgruppen har fastsat nogle evalueringskriterier. Evalueringskriterierne kan også 

betegnes som nogle konkrete succeskriterier. 
 Projektet er lykkedes, når de enkelte team sætter supervision ind som en del af 

teamplanen/ årsplanen. 
 Det er et succeskriterium, at tillidsrepræsentanten fortæller om processen på et 

møde i pædagogisk råd. 

 Det er et succeskriterium, at supervision bliver et brugbart værktøj for den 
enkelte lærer i hverdagen. 

 
Evalueringsform 
Projektgruppen har bestemt nogle redskaber til den beskrevne evaluering.  

 Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af samtlige team 
o Der bliver lavet et kort sammendrag, som formidles på bl.a. kommunens 

intranet 
o Den gode fortælling i teaminterview vil give et billede af, hvordan 

processen har været 

Fokusgruppeinterview 
I interviewet deltog skolelederen, den pædagogiske leder, HR-konsulenten fra Herning 
Kommune, tillidsrepræsentanten samt en lærer. 

Fokusgruppeprojektet er foretaget på et tidspunkt, hvor selve projektet ikke er skudt i 
gang endnu. Interviewet kredser derfor mest om forløbet med de 12 lærere. En 

egentlig evaluering af målindfrielse og vurdering af succeskriterierne har ikke været 
mulig. 

Det generelle indtryk af projektet er, at det er lykkedes at sætte fokus på, at 
supervision kan bruges som et middel til at skabe mere indflydelse på egne 

arbejdsopgaver. Der har været et tøbrud i lærergruppen i forhold til kollegial 
supervision, om end det har været lidt vanskeligt at tage supervisionen helt til sig i 

lærergruppen. 
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Opstarten 
Interviewpersonerne gav alle udtryk for, at der generelt har været en modstand mod 

kollegial supervision, fordi det kommer tæt på den enkeltes personlighed. Der bliver i 
interviewet flere gange vendt tilbage til ”den særlige lærerkultur”, hvor lærere ofte er 
en slags privatpraktiserende medarbejdere, der har svært ved at åbne for samtaler 

om det ”personligt-faglige rum” - der hvor det er en faglig opgave, men 
personligheden er det væsentligste redskab. 

Der er en institutionel forståelse af, at lærere er sådan, og skolelederen forklarer 
også, at hun forud for projektet sonderede terrænet lidt blandt lærerne for at finde ud 

af, om ideen om kollegial supervision kunne bære. 

”Da jeg gik rundt og talte med folk, kommer der meget positive 
tilbagemeldinger. Det ville de da godt prøve, men nogen var tøvende”  

Skolelederen gav udtryk for, at det ikke kom bag på hende, at der var en modstand, 
fordi lærerne er vant til at være alene med deres arbejde, og mange bryder sig ikke 

om at åbne op for dette private rum, selvom der er et stort behov for det.   

Lærerne giver udtryk for, at mange lærere ikke vil tale om sig selv og deres praksis 

med andre lærere, selvom det er en nødvendighed. 

Med afsæt i erkendelsen af den særlige lærerkultur, var der lagt vægt på et frivilligt 

tilvalg af projektet og ikke noget, der ledelsesmæssigt blev trukket ned over lærerne. 
Denne åbenhed til trods viste det sig, at lærerne ikke havde været helt klar over, 

hvad det gik ud på, da de gik i gang. 

”Dem, der har sagt ja, har ikke vidst, hvad de har sagt ja til, det var så 

udefinerbart” 

Der var altså en manglende klarhed over, hvad det gik ud på, hvad der var den givne 
ramme, og hvad der var til diskussion. Set retrospektivt var der enighed i gruppen 
om, at man måske skulle have ladet noget været bestemt på forhånd og defineret, 

hvad der var til diskussion.  For selvom ”det er rarest med noget, der er frivilligt”, 
som en af lærerne udtrykte det, så er der enighed om, at det er nødvendigt at bryde 

den isolation, den enkelte lærer befinder sig i. Den del bør sådan set ikke være til 
diskussion. Skolelederen siger: 

”vi har stadig lærere, der er mest interesseret i om det, der er omkring 
deres egen person og har svært ved at synes, at det overhovedet er 

interessant at tale med andre om det … det holder ikke, så jeg er den, der 
ledelsesmæssigt bliver nødt til insistere på,  at vi bliver nødt til at tale om 
disse ting… så de – også den der har styr på det -  bliver udfordret” 

Det er et synspunkt, som lederen ikke står alene med. En af lærerne udtrykker det 
således: 

”I lagde meget op til, at vi skulle være med til at bestemme, men det 

havde nok været bedre, hvis I havde sagt, at I skal være med til det der” 

Denne forvirring hos de deltagende lærere om indhold og proces viste sig også på 

opstartssessionen. På et tidspunkt under sessionen bliver en deltager bedt om alene 
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at tage stillingen til valg af metode og ikke diskutere kollegial supervision overordnet 
set. Det gav et noget større engagement.    

”der kom der pludselig helt vildt meget energi” (valg af metoder) ”det var 
så konkret” 

Det kan forekomme paradoksalt, at man i et projekt, som søger at øge 
medindflydelsen på egne arbejdsopgaver, starter med at begrænse 

indflydelsesrummet. Det er respondenterne også opmærksomme på. På den en side 
har man brug for at vælge frivilligt, men på den anden side kan man ikke gøre det 

uden forudgående kendskab. 

”Nu kommer der en masse, der ved noget om det her, men 

medindflydelsen er der så selvfølgelig ikke, så jeg kan godt se, det er 
paradoksalt, det jeg siger her”. 

Der er et åbenbart paradoks i lærerkulturen på Vildbjerg Skole. På den ene side er der 
en ”privathed” om lærervirket - noget man ikke deler med andre. Og på den anden 

side er der et behov for et kunne tale med kollegaer både som optakt til forestående, 
vanskelige opgaver, men også som bearbejdning af undervisningssituationer, 

forældresamtaler m.m.  

Det må sammenfattende siges, at det objektive behov for at bryde denne isolation er 

der, og at det derfor er vigtigt – selvom det er et medindflydelsesprojekt - at 
rammesætte projektet forinden. På den måde kommer fokus til at være ”hvordan gør 

vi det ” og ikke ”om vi gør det”.  Lærere, der ikke vil tale med andre om deres faglige 
virke, skal ikke have lov til at sætte rammen: 

”Vi bliver nødt til at udfordre os på dialogen om det her, for læreren bliver 
ikke opfattet som en autoritet længere” 

Forventninger 
I forhold til de opstillede projektmål om at afprøve forskellige supervisionsmetoder og 

efterfølgende afklare valg af disse er det vigtigt, at forventningerne til, hvad 
supervision er, er afstemte – ikke blot i pilotprojektet, men også i den samlede 

lærergruppe. Der gives i interviewet udtryk for, at det ikke er lykkes i tilstrækkeligt 
omfang at få et budskab ud om, at kollegial supervision er andet end blot at tale 
sammen.  

”så siger en af lærerne: jeg synes da vi snakker meget sammen, synes I 

ikke? Og så siger en af de andre lærere: ”ja…, men hvad er det lige vi 
snakker om, vi ved, hvad vi har lavet i weekenderne og hvem der har fået 
det seneste barnebarn, men fagfagligt, hvor tit er det lige vi snakker om 

det, og der blev meget stille, og der var lige nogle tiører der raslede” 

Der gives i interviewet udtryk for, at nogle lærere glider af på behovet for kollegial 

supervision med bemærkninger om f.eks.: ”Det er ikke noget problem i mine timer”. 
Dette viser, at det er vigtigt i opstartfasen at sikre et grundigt kendskab til, hvad 

kollegial supervision er, og hvad det kan bruges til. 

Der er en del opmærksomhed på, at ikke alle er tunet ind på projektet og at den 

meget omtalte forventede modstand ikke må være en hindring: 
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”Det bedste er selvfølgelig, at vi kan køre igennem med hele gruppen, 
men det næstbedste er, at nogen får et godt udbytte uden andre 

saboterer det.” 

 

Processen 
Der har fra starten været lagt vægt på, at inddragelse og frivillighed var en vigtig 

forudsætning for deltagelse, fordi, som det blev udtrykt af en af lærerne: 

”Man ved fra supervision, at hvis der sidder nogen, som ikke vil være 
med, så kommer der ikke noget dynamisk, så bliver det bremset, så man 
skal have fundet en indgangsvej til dem, som ikke vil være med, så de 

føler, at det også er godt for dem at være der, at de giver og tager noget, 
og det ved jeg sådan set ikke, hvordan man gør.” 

Der blev i interviewet fremhævet en del af de ting, som de - som deltagere i 
pilotprojektet - havde oplevet. Det gode havde blandt andet været, hvordan man 

kunne koble sig til andre problemstillinger på en måde, så det kastede nyt lys over 
det, de selv kunne gå og tumle med: 

”Når man hører andre taler om sin problematik, så griber man sig i at 
koble sig af den og køre over i sin egen problematik …  

Men der var også enighed om, at de anvendte metoder med kollegial supervision 
netop gav anledning til refleksion over, hvad man selv kunne have gjort i en 

beskrevet funktion, uden det blev bedrevidende råd:  

”hvad kunne du selv have gjort i den situation”  

De foreløbige erfaringer 
Direkte adspurgt om de foreløbige erfaringer sagde interviewpersonerne, at det havde 
været godt at komme i gang og få konkretiseret kollegial supervision: 

”fra at være noget eksotisk er det kommet ned på jorden – lærere er jo 
lidt skeptiske” 

Der var enighed om, at det var afgørende for forløbet, at der var nogle, der kunne 
styre processerne:  

”Det er vigtigt, at der er nogen, som kan teknikkerne, så der er nogen, 

der kan styre det og holde fokus” 

Netop det at holde fokus og vedholdende anvende teknikkerne, var nok en af de ting, 

som man i forløbet er blevet ekstra opmærksomme på. Dels fordi det er ret 
nødvendigt for udbyttet, og dels fordi det er ret svært ikke at falde tilbage i de gamle 

og vante mønstre. 

”Når vi sidder på teammøder, så snakker folk bare ud fra deres. ”Jeg gør 

sådan og sådan”, man lytter ikke, og der tror jeg det her har en styrke, 
for da er det den person, der sidder derinde, vi har fokus på, der kan vi 

lære noget, for der er kollegaer, der bare kører løs og siger lyt da bare til 
mig” 
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Der er enighed om, at det er godt for det videre forløb, at der er nogen, der har 
prøvet det ”på egen krop”, inden det bredes ud på hele skolen:  

”Det er en vigtig læring, at hvis vi skal brede det her ud – og det skal vi jo 
– så er det vigtigt, at der er nogen der har prøvet det før” 

Kollegial supervision er ikke noget, man blot kan gå til med en teoretisk tilgang. 
Erfaringer og afprøvninger er vigtigt, og at dem, der er ambassadører for projektet, er 

nogen som andre har tillid til. 

En af lærerne giver klart udtryk for sit behov for at kunne få støtte til vanskelige 
spørgsmål, og at kollegial supervision er en måde, hvor man på professionel vis kan få 
taget hånd om sine problemer 

”man kan som klasselærer godt føle sig lidt ensom, hvis de andre ikke 

spiller med, og det er her, jeg ser, det har sin styrke, for det tvinger 
andre, hvis man benytter sig af det her.. det er mit håb i hvert fald” 

Outcome i forhold til kerneopgaven 
I interviewet bliver spørgsmålet om, hvorvidt kollegial supervision forbedrer selve 

skolens kerneopgave berørt. Selvom det ikke er undervisningen, der er i fokus, er der 
en klar opfattelse af, at kollegial supervision vil medføre bedre undervisning på 
længere sigt, og det er selvfølgelig også er en vigtigt pointe, at det gør. Men 

forudsætningen for at levere god undervisning er, at lærerne er herre over situationen 
og ikke blot lader sig lede af begivenhederne. 

”jeg skal kunne komme og sige, at det er svært, så bliver jeg herre over 
det og ikke bare en del af en rullende sten, så jeg bare glæder mig til, at 

de går ud af 9. klasse. Sådan er der mange lærere, der går rundt og har 
det, og så tænker man; hvordan kan de gå rundt sådan, og det er jo 

heller ikke godt for undervisningen; vi er her jo ikke kun for vores egen 
skyld og for at tjene nogle penge. Vi er her også for, at nogle børn skal 
lære noget” 

På spørgsmål om hvordan det vil se ud på Vildbjerg Skole med kollegial supervision i 

fremtiden, siger en af lærerne: 

”jeg tænker tit; hvis jeg skal ringe til forældre om noget svært… alle de 

der dialoger jeg har med selv indeni, hvor ville det være lækkert, hvis jeg 
havde et team, hvor jeg lige kunne sige, kan du ikke supervisere mig, for 

jeg skal ringe til Børges forældre og sige de ting, jeg har sagt 50 gange, 
og så kunne det være, de ville sige: hvis du sagt de 50 gange, så kan det 
være du skal finde på noget andet at sige” 

Overførbarhed  
Som beskrevet i indledningen blev der afholdt et seminar, hvor de fem kommunale 
arbejdspladser, som havde fået økonomisk støtte til et projekt om medindflydelse, var 
repræsenterede. Formålet med seminaret var, at deltagerne skulle give feedback på, 

hvorvidt et givent projekt lod sig overføre til andre arbejdspladser.  

Tilbagemeldingen fra de øvrige projekter var, at der var elementer i projektet, som 
havde stor almen gyldighed, idet kollegial supervision handler om at flytte på kulturer 
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og dermed kan fremstå arketypisk på forandringsprocesser, hvor kulturændringer er 
på dagsordenen. 

Mange offentlige arbejdspladser befinder sig – i lighed med skoleverdenen – i et 
professionsparadigme, hvor ekstern kontrol og krav om dokumentation kan 

forekommende meget upassende. Den professionelle ved, hvad der skal til og handler 
på egen hånd i sin praksis. Det er ikke kun institutionen, der værner sig mod den ydre 

verden, men også det enkelte individ gør det.  Det kan vise sig ved manglende 
videndeling – også når det gælder forhold som forekommer vanskelige. Professionelle 
problemer bliver ofte til personlige anliggender. 

Projektet har en stor overførbarhed, for så vidt det drejer sig om, at medarbejdere 
bliver bedre til at bruge hinanden i den del af arbejdet, hvor de føler sig under et stort 

personligt og følelsesmæssigt pres, fordi de gennem kollegial supervision får øjnene 
op for, at det som opleves som et unikt problem, er et problem af generel art, og at 

nyttige løsninger kan frembringes af en selv i denne proces. 

Det vurderes, at i arbejdsprocesser, hvor det ”bureaukratiske paradigme” er 

dominerende, vil både behov for og anvendelighed af kollegial supervision være ret 
begrænset, hvorfor overførbarheden synes stor til arbejdspladser, hvor det relationelle 

fylder meget. 

I vurderingen af overførbarheden skal medinddrages, at det kan være en meget stor 

mundfuld både at introducere ny metode og samtidig forsøge at gøre op med nogle 
grundlæggende antagelser i kulturen.  

De foreløbige erfaringer fra Vildbjerg Skole viser, at rammer skal være klare og gerne 
snævre, når der skal arbejdes med metoderne i kollegial supervision. Hvis der skabes 

en fortrolighed med metoderne, vil der nemmere kunne ”tøs op” i forhold til 
ændringer i det mere grundlæggende. 

I vurderingen af overførbarheden skal det desuden medinddrages, at projektet ikke 
blev skabt ud fra en kollektiv erkendt nødvendighed, men mere som en god ide fra 

lederen – en ide som en del medarbejdere hurtigt greb, men uden helt at være klar 
over, hvad det ville indebære. 


