
TEAM 2.0 - Professionelle 
Læringsfællesskaber

Mange læsere af Skolen i morgen har sikkert 
set ”Mogensen og Kristiansen” på TV2News, 
hvor hver udsendelse sluttede af med, at de 
to (måske lidt selvfede) værter kækt konsta-
terede noget i retning af: ”Det har været en 
fantastisk uge i dansk politik, og næste uge 
bliver endnu mere spændende.”

Det samme kan siges om dansk skolepolitik, 
hvor man fra politisk side efter sommerferien 
pludselig fandt ud af, at man havde bestemt, at 
børnene skulle gå længere tid i skole, hvilket 
skolerne jo – som loven påtvinger dem – så fak-
tisk også havde indført! Dette kan jo medføre 
børn, der bliver mere trætte – hvilket nogen 
vælgere og forældre kritiserede, samtidig med 
at det vanskeligt definerbare ”understøttende 
undervisning” og ”faglig fordybelse”/lektiecafé 
også blev sat under kritisk lys. Hvad foregik der 
egentlig i den ”understøttende undervisning”? 
Er den ”understøttende undervisning” reelt 
understøttende eller – modsat intentionen – et 
appendix til undervisningen? Hvor meget kan 
lærere og pædagoger egentlig i praksis i løbet af 
en skoledag arbejde sammen om den under-
støttende undervisning? 

Der blev diskuteret meget, og der gik lidt ”valg-
kamp” i den, og det endte med, at der som ren 
symbolpolitik blev udsendt et såkaldt ”hyrde-
brev”, som er uden reel praktisk betydning. 

Mens vores politikere nu fik tiden til at gå 
med ovenstående, har man mange steder ude i 
kommunerne og på skolerne brugt tiden på at 
begynde at implementere de aftalte intentio-
ner med skolereformen. De fleste har forstå-
eligt nok taget udgangspunkt i målstyringen i 
reformens år 1, og nu i reformens år to ser det 
ud til, at denne målstyring bliver organisato-
risk. Man ser ikke længere kun på, hvordan 
målstyringen kan komme til udfoldelse det 
vigtigste sted – nemlig i klasselokalet. Man ser 

også på, hvordan skolens teamorganisation og 
ledelse også målstyres til gavn for elevernes 
læring, udvikling og trivsel. Og med teamor-
ganisering er det væsentligt at påpege, at det 
gælder alle teamorganiseringer i skolen – klas-
seteam, fagteam, årgangsteam, ressourceteam, 
ledelsesteam osv. 

Er teamorganisering da noget nyt? Både ja 
og nej. Lad mig begynde med det sidste. Nej, 
teamorganisering er som sådan ikke noget nyt, 
idet den blev indført med folkeskoleloven i 
1993, men det er nyt, at teamorganiseringen er 
så omsiggribende, som den er nu. Og det for al-
vor nye er, at alle skolens team skal arbejde som 
et professionelt læringsfællesskab, hvis sær-
kende er, at man konstant arbejder systematisk 
med læring og hele tiden har skolens kerne-
ydelse (elevens læringsudbytte og trivsel) for 
øje. Man kan kalde professionelle læringsfæl-
lesskaber for ”Team 2.0”, hvor man konstant 
”jagter” læring og trivsel. 

Vi er blevet vant til at arbejde sammen i team, 
og vi har nogenlunde rammerne til det. Nu 
skal vi så for alvor til at realisere det store po-
tentiale, som forskere som John Hattie og Ro-
bert Marzano har vist, at der ligger i at arbejde 
sammen om kerneydelsen – det er nemlig ikke 
nok ”bare” at arbejde sammen om for eksem-
pel praktiske foranstaltninger. 

Det professionelle læringsfællesskab er samti-
dig også et billede på den udvikling, der sker i 
kommunerne i disse år, hvor man naturligvis 
peger på behovet for kompetenceudvikling i 
for eksempel målstyret teamsamarbejde med 
blandt andet ”læringsdagsordener” for klasse-
teamets møder for øje. Man efterspørger i lige 
så høj grad kompetenceforankring eller kom-
petenceimplementering. Udnytter vi målstyret 
de kompetencer, der er på et lærerværelse, er 
der nok en del ”ekstern” kompetenceudvikling, 
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