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I denne artikel fokuseres p̊a, hvordan en videnproducerende organisering kan
implementeres og struktureres p̊a skoleomr̊adet. Undersøgelsen afsætter i en
casebeskrivelse af Ørum skole, der siden 2016 har arbejdet videnproducerende.
Data er udarbejdet p̊a baggrund p̊a fokusgruppeinterview samt observationer
af teams og interview med skolelederen. Artiklen belyser, hvilke muligheder
arbejdet med videnproduktion p̊a skoleomr̊adet fører til, set ud fra et leder og
medarbejder standpunkt. Beskrivelsen er af praktisk karakter s̊aledes at læseren
kan danne indblik i, hvordan man arbejder som videnproducerende skole og
hvad arbejdet fører med sig for de fagprofessionelle. Der argumenteres for at
videnproduktion har medvirket til at skabe en kulturændring p̊a Ørum Skole,
som har udviklet nysgerrighed og refleksion p̊a egen praksis blandt de fagprofes-
sionelle. Der er ligeledes udviklet en fælles ansvarstagen for den faglig kvalitet
i arbejdet, hvor de fagprofessionelle deler erfaring og viden, som omsættes i det
daglige arbejde.

Grundtanken i at blive videnproducerende skole

I 2016 begynder Ørum skole at arbejde med videnprodution og bliver en del af
projektet Videnproducerende skoler - et udviklingsprojekt for 7 kommuner med
ca. 2 skoler pr. kommune (Juhl, Abildgaard og Berggren 2018). Projektets m̊al
er bygget op om en grundantagelse: at skoleomr̊adet rummer en stor kapacitet
af viden, som radikalt underforbruges i forhold til at selvudvikle de fagprofes-
sionelles kerneopgave (Juhl, Abildgaard og Kirkegaard 2017). Projektet form̊al
er at give skolerne kompetence til at anvende denne videnskapacitet, og sætte
den i spil i deres praksis. Dette ved at lægge vægt p̊a det uformelle og praktiske
arbejde, som anvendes til at reflektere og producere viden om, og dele erfaringer
ud fra1 Skolerne introduceres for en række metodiske værktøjer, som m̊alretter
deres videnproducerende arbejde. Måden de har implementeret og tilrettelagt
arbejdet med disse metoder er situeret, og tilpasset ud fra skolernes egen praksis
og vision for projektet samt det fagprofessionelle udviklingsarbejde.

1for uddybning af projektet se http://www.videnproducerendeskoler.dk
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Ørum Skoles arbejde med metoderne: prøvehand-
linger, positive afvigelser og prototyper

P̊a Ørum skole anser skoleleder Maria Andersen de videnproducerende metoder
(Juhl, Abildgaard og Kirkegaard 2017) som det centrale for deres udviklingsar-
bejde som videnproducerende skole:

”Det er meget forskelligt hvordan der er blevet prioriteret at arbejde
med det. Det er metoderne for mig, der er essentielle. Det er ikke
om det er klasseledelse, eller en fordybelsesdag, som der arbejdes
med. Det er selve de her metoder, der er essensen for mig og det er
det der bliver sproget p̊a skolen og det der bliver kulturen” (Andersen
2018).

De omtalte metoder er navigerende for Ørum skoles arbejde med videnproduk-
tion. I teams p̊a 4-6 fagprofessionelle arbejder de en gang ugentligt med viden-
produktion. Der er afsat 35-minutter ud af teammødernes i alt 60-minutters
varighed. P̊a møderne igangsættes prøvehandlinger – et lille afgrænset eksper-
iment udført af teamet for at lære p̊a hele skolens vegne. Teamet vælger selv
hvilke prøvehandlinger de vil igangsætte og giver udtryk for at:

”Det skal give mening, den prøvehandling man sætter gang i, for
eller bliver det ligegyldigt. Det skal være noget af det som fylder i
det daglige arbejde. For s̊a kan det liges̊a godt være noget af det som
vi arbejder med” (Anonym medarbejder 1, AM1 2018).

N̊ar en prøvehandling er sat i gang arbejder teamet løbende med at notere, hvad
der virker og hvad der skaber udfordringer ved den igangsatte prøvehandling.
N̊ar en prøvehandling har effekt for et team, evalueres og noteres hvad der har
virket, hvordan det har virket og hvordan skolen kan f̊a mere af det. Dette
betegnes som en positiv afvigelse. Hvis en positiv afvigelse kan anvendes og
skabe effekt i andre sammenhænge p̊a skolen, gøres den til en prototype som de
andre teams ogs̊a begynder at arbejde med. Ørum skole afprøvede eksempelvis
en anderledes klasseindretning i deres arbejde med bedre klasseledelse. Hvor
eleverne før sad i pulte langs væggen med ryggen til hinanden, afprøvede et team
i stedet en gammeldags bordopstilling og fokuserede p̊a tydelighed oppe ved
tavlen med en tavle p̊a hver side af smart boardet. Denne prøvehandling viste
sig at passe bedre til deres undervisningsform, og skabte et bedre klassemiljø for
det team som arbejdede med prøvehandlingen. Herefter blev prøvehandlingen
dokumenteret og gjort til prototype, som skolens øvrige teams nu ogs̊a har
integreret i deres klasseindretning.

Systematisk dokumentation af egen praksis

N̊ar prøvehandlingerne er i gang, arbejder skolens teams med nedenst̊aende
skema, til at dokumentere prøvehandlingens virke.
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Figure 1: Prøvehandlings skema

I begyndelsen blev skemaet set som en ekstra opgave teamet blev p̊alagt,
da de havde svært ved at se mening med hvad dokumentationsarbejdet skulle
bruges til I team 1. Dette ændrede sig efter et stykke tid, hvor dokumentationen
begyndte at være meningsgivende for det daglige arbejde:

”Det kan godt være spørgsm̊alene kan lyde lidt sjove, eller lidt ens,
men vi f̊ar beskrevet noget og man bliver skarp p̊a, helt præcist hvad
det er man tænker. Fordi det er jo ikke sikkert at vi egentlig tænkte
det samme, og det kan godt være at vi troede at vi gjorde. Men s̊a
skriver vi ned, og s̊a er det dét som vi fælles kan forholde os til”
(AM1 2018).

Det at teamet sammen skal dokumentere deres videnproduktion, er med til
at igangsætte faglig udveksling og læring i teamet. Som beskrevet i citatet
opst̊ar en fælleshed i teamet, n̊ar de sammen reflekterer og noterer deres posi-
tive afvigelser. Dokumentet kan ogs̊a anvendes tilbageskuende, til at kigge p̊a
udvikling i teamets prøvehandlinger samt dele med andre teams:

”Det her dokument, er jo det som vi alle sammen g̊ar ind og skriver
i med farver, og s̊a kan man g̊a tilbage og se, hvad var det egentlig vi
gjorde? S̊a det er ogs̊a s̊adan, at man kan se progressionen i det og
komme videre med Peter og se hvad der sker med ham. S̊a det bliver
ikke s̊adan et stift dokument, som vi skal udfylde. Men et dokument
vi hele tiden kan bruge til at arbejde med, s̊a hvis vi skal vide noget
om Peter, jamen s̊a er det dét dokument og s̊a ligger der ikke 4000
dokumenter” (AM2 2018).

De fagprofessionelle udtrykker ligeledes, at dokumentationsarbejdet letter op-
gaver fra deres daglige arbejde. N̊ar der for eksempel er udfordringer i arbejdet
med elever, som kræver udefra st̊aende hjælp fra en psykolog, s̊a har lærerne
de fornødne data om eleven til viderelevering. Disse data er udarbejdet p̊a de
ugentlige videnproducerende teammøder, og kan ligeledes anvendes p̊a skolens
kompetencemøder.
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Flere teams arbejder med prøvehandlinger, som ofte g̊ar ud p̊a at løse udfor-
dringer knyttet til enkelte elever og konteksten omkring eleven. Team 1 har for
eksempel arbejdet med at afprøve forskellige tiltag, som skal hjælpe en autistisk
elev, med at finde ro og fordybelse i undervisningen. Her har de bl.a. hjulpet
med at systematisere elevens ting, som ofte var væk, hvilket var svært for eleven
og gjorde at timerne var længe om at komme i gang. Lærerne har hjulpet med
at strukturere alle elvens ting og undervisningsmaterialer i mapper, hvilket har
givet struktur, som har gjort det nemmere for eleven at fokusere p̊a undervis-
ningen. Samtidig har det gjort at resten af klassen kommer hurtigere i gang
med undervisningen. Eksemplerne kan lyde som tiltag, der ligeledes finder sted
p̊a andre skoler, i arbejdet mellem lære og elev. Det som her er anderledes, er
at der i arbejdet med videnproduktion åbnes for et formaliseret rum, hvor de
fagprofessionelle kan drøfte og udveksle erfaringer om deres daglige arbejde med
elven. De f̊ar hermed en fælles opmærksomhed p̊a eleven og udvikler sammen
deres forst̊aelse af, i dette tilfælde hvad det vil sige at have autisme, og hvordan
de kan strukturere klassens rammer bedst muligt for at f̊a en god undervisning.

Implementering af de videnproducerende metoder

Da Ørum skoleledelse bestemte sig for at deltage i projektet Videnproduc-
erende skoler, informerede skoleleder Maria Andersen medarbejderne om in-
dholdet for det videnproducerende arbejde. I den forbindelse skulle der findes
to nøglepersoner, som havde til form̊al at understøtte skolens videnproduktion
p̊a teammøderne. To medarbejdere meldte sig frivilligt som nøglepersoner og af-
stemte funktionen med ledelsen. Efterfølgende kaldte ledelsen til personalemøde
og definerede hvad nøglepersonernes rolle ville være fremadrettet. Projektet blev
rammesat, s̊aledes at skolens teams arbejdede med videnproducerende metoder
hver 14 dag p̊a deres teammøder. Dette er nu blevet omstruktureret til hver
uge. Skolelederen har fra projektets start været tydelig omkring, at videnpro-
duktion er den m̊ade skolen skal arbejde p̊a fremadrettet og at det ikke blot er
et midlertidigt udviklingsprojekt. Det er blevet fastlagt, at der skal afsættes 35
minutter p̊a hvert teammøde en gang om ugen.

Team 1 har værdsat, at ledelsen har været tydelig omkring, at videnpro-
duktion skal prioriteres p̊a teammøderne: ”Det gør da en forskel at vi skal have
det p̊a dagsordnerne. P̊a den m̊ade biliver vi da mere m̊alrettede i det vi laver
synes jeg” (AM3 2018). Den tydelige kommunikation fra ledelsens side er blevet
understøttet af nøglepersoner, som har ageret tovholdere for arbejdet med viden-
produktion i skolens teams. Nøglepersonerne værdsættes i teamet, som mener at
nøglepersonerne er afgørende for at f̊a det videnproducerende arbejde igangsat
og vedholdt: ”Jeg tænker det er rigtig godt at du er med (nøgleperson), netop til
lige at stille de der reflekterende spørgsm̊al, s̊a vi ikke kommer til at blive nede
i suppedasen” (AM2 2018).

Nøglepersonerne har p̊a Ørum skole været tilknyttet halvdelen af skolens
teams, det første halve år og derefter den anden halvdel af skolens teams det
næste halve år. Det kommer b̊ade til udtryk fra medarbejdere og ledelse,
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at det er en udfordring at opretholde arbejdsmetoderne i samme grad, n̊ar
nøglepersonen ikke er tilknyttet teamet. Det kan tyde p̊a at nøglepersonerne i
andet år af projektet, fortsat er afgørende for at de videnproducerende metoder
fasholdes og anvendes i teamets arbejdsgang. Næste år overvejer ledelsen at jus-
tere s̊aledes at de to nøglepersoner tilknyttes alle skolens teams, med 14 dages
interval mellem teammøderne. S̊aledes er der en nøgleperson med p̊a hvert an-
det teammøde, men med en hyppigere tilknytning, s̊a et team ikke st̊ar uden
nøgleperson i op til 6 m̊aneder.

Ændring af kultur og sprog p̊a skolen

I takt med at skolens udvikling som videnproducerende, har personalet ændret
deres praksis p̊a forskellige omr̊ader, som ifølge skoleledelederen har ændret
kulturen p̊a Ørum skole:

”Jeg har været her i 3 år og projektet har kørt i næsten 2 år. Men
jeg kan se p̊a kulturen. Alts̊a den kultur jeg kom til og den kultur der
er i dag. Der har lærerne en helt anden tilgang til at arbejde i teams
og kigge p̊a at det er konteksten man skal gøre noget ved, n̊ar man
arbejder med børn der har det svært. Det er lærerne – pilen peger
ind ad nu. Det kan jeg se vi har rykket p̊a. Og der er blevet en helt
anden snak omkring det, og der er kommet et helt nyt børnesyn. Før
var det meget individet. ’Nu m̊atte han tage sig sammen og det er
ogs̊a forældrene’. Hvor nu er det s̊a meget mere: det kan godt være
der er noget i familien, men hvad kan vi gøre og hvad kan jeg som
lærer gøre? Og der tænker jeg det her projekt er en stor del af det”
(Andersen 2018).

Som citatet viser, har skolens kultur og didaktiske tilgang til børnene ændret
sig fra at fokusere p̊a det enkelte barn og dets problemer, til i stedet at se p̊a
konteksten omkring barnet. Deres teams er blevet mere handlingsorienterede
omkring hvad de kan ændre eller udvikle, for at lykkedes bedre med børnene.
Det som ifølge Maria Andersen har betydning for denne udvikling er:

”Fordi det handler om positive afvigelser, hvordan har det lykkedes
og hvordan kan vi gøre mere af det? Og igen, det peger ind ad, hvad
er det vi gør, som gør at du lykkes som elev. Og hvordan kan vi gøre
mere af det? Og s̊a er det hele det her med at lave prøvehandlinger.
Turde at prøve at lave nogle handlinger og s̊a se - hvad for en effekt
har det? Og turde sadle om, hvis det ikke har en effekt og blive ved
med at gøre det hvis det har en effekt. S̊a f̊ar man en styring, fordi
det er blevet et fælles jeg og et fælles ansvar. Hvis du har et problem,
er det ikke kun dit ansvar, men vores alles ansvar. S̊a vi lykkedes
med det” (Andersen 2018).

P̊a baggrund af ovenst̊aende citat, har arbejdet med videnproduktion været med
til at skabe en fælles ansvarstagen blandt de fagprofessionelle. Kulturen som før
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var mere individualiseret, hvor undervisningen var overladt til den enkelte lære,
er blevet til et fælles anliggende. P̊a denne baggrund bliver de fagprofessionelle i
fællesskab ansvarstagende p̊a at udvikle kvalitet i undervisningen. Ligeledes kan
de i fællesskab drøfte problemh̊andtering omkring eleverne og sammen udvikle
p̊a de udfordringer deres daglige arbejde tilvejebringer. Dette understøttes af
de fagprofessionelle:

”Ja. Det bliver ogs̊a s̊adan lidt kollegialt at spørge hinanden. Her
der deler vi jo meget mere erfaring – som tanker er – og det gør vi
alts̊a” (AM3 2018).

”Vi bliver nysgerrige p̊a at, n̊a du gør s̊adan. Og jeg gør noget andet,
og vi troede m̊aske vi gjorde det samme” (AM2 2018).

Teammedarbejdernes nysgerrighed p̊a hinandens erfaringer, er ligeledes at spore
til deres møder. Det at dokumentere i fællesskab fører til processer, hvor de skal
afstemme forskellige opfattelser af samme elev, hvilket medarbejderne form̊ar at
gøre med nysgerrighed og åbnehed. Da tidsrammen for at arbejde med viden-
produktion og positive afvigelser er relativt kort, tyder det p̊a at medarbejderne
har tilegnet sig en effektiv og struktureret mødekultur, hvor de n̊ar at f̊a doku-
mentere det som de skal. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med mødernes
udvikling, efter deres videnproducerende arbejde i højere grad er blevet integr-
eret:

”Vi rykker os fra at være en sludreklub. Før har det været et sted
hvor man kunne komme med noget som ogs̊a bare var træls, og det
skal man ogs̊a have lov til at synes, men vi kom bare ikke videre med
det” (AM2 2018).

”Hvad har været med til at ændre p̊a at i er g̊aet væk fra at være en
sladreklub”? (Berggren 2018).

”Det er de positive afvigelser. Man kommer væk fra at fokusere p̊a
det der ikke virker”? (AM2 2018).

Citatet viser at medarbejderne opfatter de positive afvigelser, som udslags-
givende for at have skabt en forandring, i forhold til produktivitet og kom-
munikation p̊a teammøderne. Dette understøttes af ledelsen, der mener at de
positive afvigelser har gjort at skolen i stedet for at kigge p̊a problemer, prøver at
se p̊a hvad der virker med eleverne og undervisningen. Skolelederen udtrykker
at rigtig mange medarbejdere har været glade for denne udvikling. I teamet
argumenteres for at de videnproducerende metoder, har udviklet en ny m̊ade
at anskue praksis p̊a, som ligeledes har betydning for deres arbejde ude i klas-
selokalerne:

”Jeg tror ogs̊a der er noget med at vi tvinges til at se ting udefra,
man bliver lige hevet op i s̊adan et helikopterperspektiv. Igen, det
der n̊ar du (nøgleperson) s̊a spørger ind: jamen hvad er det s̊a der
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virker? Det ved jeg ikke for jeg har egentlig bare koncentreret mig
om at det virkede eller ikke virkede. Og s̊a stopper man op og finder
ud af at s̊a m̊a vi være undersøgende p̊a hvad er det s̊a der sker i de
her situationer”? (AM1 2018).

Som medarbejderen udtrykker p̊abegyndes en ny nysgerrighed p̊a praksis, da
man i fællesskab skal evaluere sit daglige arbejde med den igangværende prøve-
handling. Medarbejderne har selv ansvar for at strukturere deres prøvehandlinger
og vurdere hvorvidt de er meningsfulde at arbejde videre med, eller om en ny
prøvehandling skal udvikles. De enkelte teams f̊ar p̊a denne m̊ade en høj grad af
ansvar og handlefrihed i deres daglige arbejde. Dette kan være medvirkende til
at der opst̊ar en øget refleksion og nysgerrighed p̊a praksis. Spørgsm̊alene hvad
har virket, hvordan har det virket og hvordan kan vi f̊a mere af det der virkede,
arbejdes der med p̊a teammøderne. Spørgsm̊alene er simple, men det at de for-
maliseres som en fast del af teammøderne, kan være med til igangsætte medarbe-
jderens omtalte helikopterperspektiv i det daglige arbejde. Teammøderne giver
medarbejderne et fast rum til refleksion og udvikling, ud fra deres interaktion
med praksis. De f̊ar tid til at stoppe op og reflektere over, hvad der egentlig sker
ude i klasselokalerne og dele de faglige udfordringer og gode oplevelser. Dette
kan medvirke til at de fagprofessionelle begynder at reflektere yderligere over
hvad der sker i klasselokalerne, da de har et fællesskab hvori disse perspektiver
skal deles og udvikles til viden.

Afrunding

Denne artikel er en praksisbeskrivelse af Ørum skoles erfaringer med at imple-
mentere og arbejde med videnprodution. Videnproduktion sker i samspil med
praksis, hvorfor tilgangen til at arbejde som videnproducerende skole er de-
fineret ud fra skolers forskellige kontekstuelle forhold. Ikke desto mindre retter
artiklen et fokus p̊a metoderne: prøvehandlinger, positive afvigelser og proto-
typer for at give et praktisk indblik i, hvad disse metoder har haft af betydning
for Ørum skoles daglige arbejde. Disse erfaringer er blevet beskrevet med en
overbevisning om, at metodernes virke kan have relevans for andre skoler, i sam-
spil med deres lokale kontekst. For Ørum skole har disse metoder medvirket til
en kulturændring, i retning af højere grad af fælles ansvarstagen og handlingsori-
entering i praksis. Dette synspunkt deles af b̊ade medarbejdere og ledelse, som
ligeledes ser en udvikling af øget nysgerrighed, refleksion og evne til at forandre
omgivelserne omkring den enkelte elev. Denne udvikling har været i proces og
tager tid, hvor ledelsen p̊a Ørum skole er g̊aet forrest og har understøttet pro-
jektet. Dette ved at involvere sig med engagement, inddrage og være i dialog
med nøglepersoner samt kommunikeret en klar retning for, at projektet er den
arbejdsform skolens fremtid bygges omkring. Det har resulteret i disciplinerede
og effektive møder med et harmoniske forhold mellem team og nøgleperson, der
sammen producere viden, som omsættes i deres daglige arbejde.

7



Litteratur

Juhl, A. G., Abilsgaard, K. C., Kirkegaard, P. O. (2017) Skolen som videnpro-
ducerende organisation - Forskningsresultater fra år 1 i projektet Den videnpro-
ducerende skole

Juhl, A. G., Abilsgaard, Abilsgaard K. C., Berggren, T. (2018) Videnproduk-
tion p̊a skoleomr̊adet - en casebeskrivelse af Mellervangskolen i Aalborg Kom-
mune.

8


