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Indledning om videnproduktion

I fremtiden bliver det at anvende og udvikle viden af mange betragtet som en nødvendig egen-

skab i organisationer (Gjelsvik, 2007). Der er forskellige forståelser af, hvordan denne anvendelse 

og udvikling af viden kan finde sted. Videnudvikling drejer sig ikke blot om at tilegne sig den ek-

sisterende viden; men om at udforske den viden, der ligger latent i den sociale og faglige praksis. 

I et livslangt læringsperspektiv bliver læring på arbejdspladsen set på som en videreudvikling af 

tidligere viden (Eraut, 2010). Det er i sådanne processer, at den nye viden kan blive eksplicit ved at 

deltagerne stiller spørgsmål og undrer sig sammen. På denne måde tydeliggøres den dynamiske 

relation, som eksisterer mellem individerne og den sociale situation. I anden omgang anvendes 

den nye viden til at omforme og forbedre den eksisterende praksis (Edwards, 2010). Det er dette 

Edwards (2010, s. 12) omtaler som ”ressourcerige praktikere”. Det er professionsudøvere, der 

anerkender, hvordan artefakter kan udvikle og styrke eksisterende viden, og som de kan anvende 

for at udvikle eksisterende praksis.

Organisationen som producent af viden

Vi vil i denne artikel introducere et organisatorisk syn på videnproduktion: At den enkelte orga-

nisation i sig selv skal ses som producent af viden. Vi vil argumentere for, at skoler specifikt i dag 
radikalt underforbruger deres kapacitet til at agere som vidensmæssigt selvudviklende i forhold 

til deres kerneopgave. På den måde er vi enige med McGregor, når hans dom over moderne or-

ganisationer lyder: “I nutidens organisationer bruges de intellektuelle evner hos den almindelige 
medarbejder kun i ringe grad1” (McGregor in Carney & Getz 2009 s. xxx). 

Denne forståelse af organisationerne som videnproducent er beskrevet før (Nonaka & Toyama 

2006), og vi vil med inspiration fra særligt Nonakas arbejde dels argumentere for, at mulighe-

derne i at se organisationer som videnproducerende ikke benyttes tilstrækkeligt.  Og dels vil vi 

gennem udvalgte beskrivelser af resultaterne fra projektet ”Den videnproducerende skole2” vise, 

både hvad en skole kan få ud af at arbejde med videnproduktion, og hvordan dette arbejde kan 

gøres. Vi vil vise, at det har betydning, at medarbejderne lægger vægt på det uformelle og prakti-
ske arbejde, hvilket har en stor betydning for automatisering af videnanvendelsen. Og vi vil koble 

det til John Deweys pointe om ”learning by doing”, der argumenterer for at lave processer, hvor 

fremvisning, afprøvning og øvelse får medarbejderne at udvikle viden i virkeligheden.

Vores regnestykke er simpelt: når en skole med 70 medarbejdere der i gennemsnit har 15 års an-

ciennitet møder en udfordring, så har skolen over 1000 års erfaring med, hvad der virker og hvad 

der ikke virker. Når en skole skal lykkes med ”Få inklusionen til at lykkes” eller ”fremme matematik-
færdighederne hos drengene” eller ”støtte Andreas i 3.a til at lære af undervisningen”, så ser vi, at 

medarbejdernes praktiske viden bruges i for lille et omfang. Projektet ”Den videnproducerende 
skole” blev igangsat med den ambition at få vind i sejlene på denne kapacitetsopbygning af 

1  Vores oversættelse
2  Se http://www.videnproducerendeskoler.dk for en samlet beskrivelse af projektet, dets 

ide, metoder og resultater.
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brugen og produktion af viden. 7 kommuner – Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Randers, Viborg, 
Vejen og Sønderborg – gik ind i projektet for at eksperimentere med, hvordan kapacitetsopbyg-

ningen kan ske. Projektet har sommeren 2017 varet i et år. 

Formålet med denne artikel er dels at beskrive det teoretiske baggrundstæppe som projektet læ-

ner sig op ad, og dels at beskrive de ideer og metoder, der bruges i projektet. Når den teoretiske 

tilgang og metoderne bliver sat i spil og implementeret i praksis på de deltagende skoler, så tilve-

jebringes den konkrete udformning af de teoretiske antagelser, projektet fra starten har opereret 

med. Herved inddrages Viborg kommune som case til at illustrere både hvilken videnproduktion, 

der efter ét år laves på skolerne, samt hvilke strukturer og processer der skaber og understøtter 

produktionen af den relevante viden. Artiklen er den første af to artikler, der udarbejdes i forbin-

delse med projektet. Når ”Videnproducerende skoler” er afsluttet, og den indsamlede data er 
bearbejdet, vil der blive skrevet endnu en artikel, der bringer den indsamlede data og viden i spil 

og derfor vil være mindre teoretisk funderet end denne. 

Vores syn på viden i projektet ”Den videnproducerende skole”: Dewey og No-
naka bidrag.

Selvom vi fuldt anerkender muligheden for at anvende viden produceret af forskningsinstitutio-

ner, så baserer projektet ”Den videnproducerende skole” sig på en pragmatisk forståelse af viden, 

som den er formuleret af den amerikanske filosof Dewey (Dewey 1916 1938, Brinkmann 2006). 
Kernen i Deweys teori bygger på, at erkendelse og læring sker ved at mennesker tilegner sig vi-

den ved at deltage i praktiske undersøgende aktiviteter og ved kontinuerligt at interagere med 

omgivelserne. Dewey frembringer to principper, der er grundlæggende for erfaringens opbyg-

ning: Kontinuitet og samspil. Når vi udvikler os og lærer, sker i det i et kontinuerligt mønster, der 
bygger videre på det, som allerede er lært og erfaret (Dewey, 1916 s. 194). Man kan ikke adskille 

samspil og situation, da læring sker i situationer som et samspil mellem ydre og indre faktorer. 

Helt enkelt forklaret er læring situeret; dvs. læringssituationen ikke alene påvirker læringen, men 
er også en del af den. Deweys læringsbegreb består af tre væsentlige komponenter: Det første 
er aktivitet, der fokuserer på deltagelse i praktiske læringsaktiviteter og interaktion med andre. 

Det andet er kontinuitet i praktiske kontekster og situationer. Den tredje er rekonstruktion, hvor 

erfaringerne rekonstrueres og dekonstrueres på baggrund af refleksion. 

Den refleksive læring iscenesættes ved at arbejde systematisk med undersøgelser. Metoden 
som Dewey har udviklet er kendt under flere betegnelser: Problemløsningsmetoden, refleksiv 
tænkning, den videnskabelige metode, den eksperimentelle metode, learning by discovery og 

learning by doing (Dewey, 2005 s. 14-16). Vi vil i det følgende beskrive og argumentere for den 
orientering, dette videnbegreb fører med sig.

Forståelsen af viden kan variere i betydelig grad alt afhængig af disciplin eller opfattelse. Traditio-

nelt har viden været set som lukkede bokse, der kunne flyttes eller overføres mellem mennesker. 
Der har været en lang tradition for at tænke viden som ”noget”, der kunne overføres til menne-

sker alene gennem ord og begreber (Maturana 1988, Maturana og Varela 1992). Men med John 
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Deweys ”learning by doing” forstås viden som tilhørende praksisfællesskaber med en videnfor-

ståelse, der baserer sig på et processuelt syn på viden. Det betyder, at fokus flyttes fra spørgsmå-

let om, hvordan viden er mulig, til spørgsmålet om, hvordan viden anvendes og hvordan viden 

foregår. Med udgangspunkt i Dewey (1916) er viden evne til at gøre noget på en fornuftig måde. 

Denne form for viden kommer til udtryk i en fortrolighed med eller gennem kendskab til tingene. 

Pointen er, at erkendelsen altid opstår i forbindelse med situationer, der involverer ”learning by 

doing” dvs. læring ved at gøre. Det betyder, at færdigheder danner stadium af læring. Det er et 

udtryk for en viden om, hvad man skal gøre for at realisere visse mål. Dette er en metode for at 

handle mod mål. Det er gennem processen med problemdefinering, indsamling af data, udvik-

lingen af forslag til eksperimenter og efterfølgende af evaluering af eksperimentets effekt, der er 

den refleksive situations kendetegn.

Model for videnproduktion

Det er denne praktiske og pragmatiske forståelse af viden, der inspirerede den japanske orga-

nisationsteoretiker Ikujiro Nonaka i hans formulering af den videnproducerende organisation3. I 
1995 skrev Nonaka og Takeuchi (1995) en bog om, hvorfor nogle japanske organisationer havde 
særlig succes på nogle områder. Nonakas konklusion blev, at det handlede om organisationers 

kapacitet til at skabe viden, sprede det ud i hele organisationen, for så at implementere dette i 

service og systemer. Dette omtales som ”organizational knowledge creation”. Dette betyder at 

”knowledge creation” er tæt knyttet til organisationsinnovation, fordi der sker en stadig udvikling. 

”Knowledge creation” kan oversættes til at skabe viden; og vi fastholder den engelske betydning, 

fordi det at skabe viden ikke favner ”knowledge creation” som begreb (Nonaka & Toyama 2006). 

Nonakas forskning viser, at organisationer adskiller sig ved den måde, de producerer viden om, 

hvordan de indfrier organisationens formål og mål. Særligt er Nonaka blevet kendt for sine simple 

men klargørende modeller, f.eks. SECI-modellen, der meget tydeligt bygger på Deweys filosofi 
og forståelse af viden.

3  Oversat fra engelsk The knowledge-creating firm
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Figur: SECI-modellen (Nonaka & Toyama 2006 s. 16 – 17.) 

”Knowledge creation” forklares med SECI-modellen gennem to dimensioner. Den epistemologi-

ske og den ontologiske. Kort fortalt handler den epistemologiske dimension om forholdet mel-

lem eksplicit og tavs viden. Den ontologiske dimension fokuserer på niveauet mellem individets 

handling og social interaktion. Med disse dimensioner forklares videnproduktion som en spiral-

formet proces fra den ene dimension til den anden gennem fire processer:

1. Socialiseringsprocessen handler om, hvordan tavs viden kan overføres fra et individ til 

et andet gennem interaktion og fælles handling. 

2. Eksternaliseringsprocessen er processen, hvor den tavse viden bliver gjort eksplicit. 

Denne fase er helt central i videnbearbejdningsprocessen.

3. Kombinationsprocessen er, hvor eksplicit viden kombineres på nye måder til at skabe 

nye ideer.

4. I internaliseringsprocessen overføres den eksplicitte viden til tavs viden. Eksplicit 

viden bliver implementeret i praksis, og dette kan både ske i det fysiske og virtuelle 

rum.

Modellen beskriver altså en dynamisk proces mellem eksplicit og tavs viden, hvor de forskellige 

former for viden udveksles og ændres.

I projektet ”Den videnproducerende skole” arbejder vi med tre typer af produkter af videnpro-

duktionen. a) Det faglige indhold. Altså produkterne af den konkrete faglige videnproduktion 
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lærere og pædagoger laver. b) Metoderne til videnproduktion. I projektet blev metoderne Prøve-
handlinger og Positive afvigelser valgt som de metoder alle skoler begyndte at bruge fra starten 

af projektet for at sikre videnproducerende rutiner på skolerne. Disse metoder beskrives grundigt 

senere i artiklen. c) Organisationen, forstået som de rammer og betingelser der skabes på den 

enkelte skole for at muliggøre videnproduktion. 

Begrebet Prototype bruges som samlet betegnelse for de forskellige typer af aktiviteter eller pro-

dukter, der i projektet udvikles af og i praksis. Prototype defineres som en tidlig prøve, model, 
aktivitet eller udgivelse af et produkt, der er bygget til at teste et koncept eller en proces eller at 
fungere som en ting, der skal replikeres eller læres fra4. En prototype i projektet ”Den videnprodu-
cerende skole” defineres som: En dokumenteret virksom praksis, der forventes at udgøre ”fremti-
dens praksis”. Det vil sige løser og/eller nytænker en situation, opgave eller et mål, der forventes 
at være vigtigt også i fremtiden. Prototypen består af en beskrivelse, der gør det muligt for andre 
medarbejdere og skoler at opnå samme effekt. En prototype kan have en hvilken som helst form 
(arbejdsgangsbeskrivelse, video, mm.), der understøtter den ønskede effekt. 

Selvom andre former på prototypen kan vælges afhængig af, hvad der virker bedst, så er følgen-

de skabelon lavet som en hjælp til at fastholde elementer, der forventes af være vigtige:

4  Definitionen er hentet fra wiki. Vores oversættelse.
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Spørgsmål til prototype Noter

Navn: hvad hedder prototypen?
Sammenhæng: fra hvilken sammenhæng 
stammer prototypen?
Begrundelse: hvorfor blev prototypen ud-

viklet på den pågældende skole? Hvorfor er 
prototypen et eksempel på ”ønsket fremtidig 

praksis”?
Faglige overvejelser: hvilken faglig overvejel-
se og hvilken viden ligger til grund for proto-

typen?
Effekt: Hvilke resultater kan opnås med proto-

typen? 

Har prototypen ”sideeffekter”? Hvis ja: hvilke?
Praksis: hvem gør hvad for at få prototypen til 
at virke i hverdagen?
Betingelser: hvad er de afgørende forudsæt-
ninger for at prototypen kan realiseres? Og 
dermed ”kopieres”?
Materiale: hvilket materiale (videoer, guideli-
nes, billeder mm.) kan hjælpe til ibrugtagnin-

gen af prototypen?

Vi har brugt god plads til at præsentere modellen for at understrege den centrale pointe, at når 
organisationen ses som videnproducerende, så brydes med den dominerende forståelse af, at 

organisationer primært anvender viden udviklet af andre (Grant in Nonaka & Toyama 2006). Vi vil 
i det følgende granske dette skifte i organisationers tilgang til viden.

Fra evidensbaseret praksis til praksisbaseret evidens - når organisationen vil be-
tone videnproduktion.

Inspireret af Dewey og Nonakas pragmatiske forståelse af viden, skelner vi mellem tre måder, 

organisationer og professionelle kan forstå og tilgå viden på: Den traditionsbårne, den videnfor-
brugende og den videnproducerende tilgang. Enhver organisation vil rumme og have brug for 

alle tre tilgange og det med rette. 

Den traditionsbårne tilgang består i at gøre mere af det, der allerede gøres. Set i et historisk og 

globalt perspektiv er de fleste organisationer særdeles traditionstunge. Traditioner virker og har 
deres berettigelse, så længe opgaven, der skal løses, og målgruppen, der skal betjenes, er kend-

te, stabile og/eller de samme, som da traditionerne blev udviklet. Den traditionsbårne tilgang 
repræsenterer kontinuiteten bagud i tid gennem den tavse viden, der ligger til grund for de tra-
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ditioner og vaner, medarbejderne på skolen bruger. Traditionerne og vanerne kommer til udtryk 

gennem fortællinger og handlinger, der viser, at ”sådan gør vi her hos os”.  På skoleområdet er 

f.eks. ”En klasse – en time – en lærer” en særdeles dominerende tradition, selvom den er blevet 

udfordret de seneste år. 

Den videnforbrugende tilgang er knyttet sammen med begrebet evidensbaseret praksis. Evidens-

baseret praksis bygger på ideen om videnimport. Første trin består i at gøre sig bekendt med 
og på den baggrund hente mest muligt opdateret forskningsbaseret viden ind i systemet, for 

derefter, som andet trin, at bruge denne viden som guide og styringsredskab i sit eget arbejde. 

Den videnforbrugende tilgang bygger på en særlig forståelse af dømmekraft: Professionerne har 
ifølge den amerikanske sociolog Robert K. Merton (1982) rødder i tre grundlæggende værdier. 
Den første er ’knowing’ , som omhandler systematisk viden og specialiseret tænkning. ’Knowing’ 

indebærer, at professionen refererer til forskningsbaseret teoretisk og empirisk viden, som den 

almindelige befolkning generelt ikke kender. Som det gjaldt i forbindelse med den traditionsbår-

ne tilgang, er der som sådan slet ikke noget ’forkert’ ved evidensbaseret praksis/videnforbrugen-

de tilgang. Den har ’altid’ spillet en rolle som bidragyder til pædagogisk fornyelse, og vil også 

fremover gøre det. Men det er vores påstand, at der aktuelt sker en generel overvurdering af den 

videnforbrugende tilgangs resultatskabende potentiale; og parallelt hermed insisterer vi på, at 

evidensbaseret praksis (videnforbrugende skole) skal gå hånd i hånd med udvikling af praksisba-

seret evidens, dvs. vidensmæsssig selvudvikling på den enkelte skole og på tværs af skoler. Eller 

sagt med inspiration fra den amerikanske psykolog Scott Miller: det er fint at bygge handlinger 
på evidensbaseret praksis. Men det er vigtigere, at den professionelle kan vise, at handlingen har 

evidens i praksis. Det er denne tilgang den videnproducerende skole bygger på! Denne tilgang 

til viden svarer til det Robert K. Merton (1982) kalder ’doing’, den anden grundlæggende værdi. 
Denne forståelse af viden indebærer to ting: For det første at professionen er i stand til at løse 
komplekse opgaver under anvendelse af teknisk dygtighed og praktiske kompetencer, og for det 

andet at professionens repræsentanter kan gøre rede for metoderne til opgaveløsning. Endelig 

ligger der i videnproduktion også Mertons tredje ideal, ’helping’, som indebærer, at de professi-

onelles viden og kunnen, ’knowing’ og ’doing’, i forening anvendes til at hjælpe og servicere de 

borgere, som den pågældende profession skal tage sig af.

Som ovenfor illustreret bliver organisationer videnproducerende, når praktikere træder ved siden 

af traditionen, enten fordi de(n) ’kom til det’ eller som udtryk for bevidste intentioner om at prøve 

noget ikke-før-prøvet, f.eks. forsøgsvirksomhed i stor eller lille skala. Og gøre dette på en måde, 

så læringen ikke ”kun” kommer den enkelte professionelle til gavn men udvikler hele teamet eller 

sågar hele organisationen. 

Selvom alle tre tilgange, som nævnt, vil være til stede i alle organisationer, så skriver vi, som be-

skrevet i indledningen i denne artikel, ud fra et ønske om at bidrage til opprioritering og sy-

stematisering af den videnproducerende tilgang i Danmark. At arbejde med videnproduerende 
organisationer er med Nonakas forskning ikke noget nyt fænomen. Og i England findes lignende 
projekter på skoleområdet. F.eks. skriver Kevin Collins, direktør for Education Endowment Foun-
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dation, en fond til forbedring af præstationer for socialt udsatte og tosprogede elever, om et af 

deres projekter:

”Ideen er, at… skolelærere udfører studier, som er umiddelbart relevante og brugbare for lærer-
ne… at inddrage lærerne og gøre dem bedre i stand til selv konstant at udvikle og opdatere deres 
viden på en professionel måde” (Collins i Matzen 2015)

Vidensmæssig selvudvikling ser vi som et vigtigt svar på de udfordringer, danske skoler står i. 
Videnproduktion bygger således på en række observationer: 

• Skolerne er aktive i at skabe viden om, hvordan udfordringer kan løses og ambitioner 

kan realiseres. Det være sig både de udfordringer og ambitioner skolen selv define-

rer, eller dem politikere har formuleret, f.eks. målene i skolereformen. 

• Der tages udgangspunkt i, at den viden, som skolerne har brug for, allerede findes på 
skolerne eller bør laves på skolerne. 

• At den viden, der findes på skolerne ofte ikke er artikuleret og sat i system, men i for 
høj grad er tavs og/eller knyttet til enkeltpersoner.

• At den viden, der mangler, oftest søges ”hentet” andre steder, frem for skabt igennem 
praksisbaseret evidens fra skolernes hverdag.

• Den vigtigste viden om succesfuld skolepraksis kommer fra praksis, og udvikles i 

praksis tæt integreret med kerneopgaven.

• Det er lærere, pædagoger og andre professionelle i skoleforvaltningerne, der bedst 

ved, hvordan der skabes læring og udvikling for elever i den daglige praksis. 

• Den videnproducerende skole understøtter derved målet i skolereformen om et fo-

kusskift fra undervisning (har jeg gjort det jeg skulle) til læring (har jeg opnået det, 

jeg skulle og ville) idet den videnproducerende medarbejder undersøger effekten af 

egen indsats.

Dette vil føre til, at lærere, pædagoger og andre professionelle i skoleforvaltningerne skal se sig 

selv placeret i en dobbeltrolle: Billedligt talt som ’to fagpersoner i én’, der skal samarbejde. Dels 
som den underviser-praktiker, vi allerede kender; dels som underviser-praktikerens konsultative 

og eksperimenterende medhjælper og støtteperson. Tilsammen og i kraft af deres samarbejde 

udgør denne to-i-én underviser en videnmedarbejder, der gennem systematiserede processer 

skaber viden. For skolesektoren betyder dette, at der må etableres en videnproducerende prak-

sis på den enkelte skole. Videnproduktion er midlet til at skabe synlighed og klarhed om, hvad 

eleverne lærer, og hvordan denne læring skabes. Forskningsundersøgelser såvel som erfaringer, 
vi gennem de senere år har opsamlet, viser, at videnproduktion bidrager positivt både til øget ef-
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fekt for eleven, stolthed hos medarbejderen og dennes oplevelse af tilknytning til organisationen 

(Nonaka & Toyama 2006, Cameron et al. 2003, Cameron 2008, Juhl & Elmholdt 2013).

Metoder til videnproduktion: positive afvigelser & prøvehandlinger 

Der er mange metoder til videnproduktion. Vi vil beskrive de to, der er valgt som fælles metoder 
i projektet Den videnproducerende skole: Positive afvigelser og Prøvehandlinger. Metoderne er 

valgt, fordi de er forskellige. Positive afvigelser skaber viden ved systematisk at undersøge og 

forstærke det, der allerede virker. Dermed er metoden primært undersøgende med fokus på at 

forstå det, der har vist sig at virke. Prøvehandlinger skaber viden gennem bølger af små eksperi-

menter, og metoden er dermed fremadrettet og eksplorativ. 

Metode # 1: Positive afvigelser

Al adfærd varierer. De fleste metoder er designet til at fjerne ”den negative variation”. Under ét 
kender vi disse metoder under navnet ”problemløsning”. Disse metoder er nyttige. Hvis der er hul 
i skroget på en båd, så fosser vandet ind. Båden afviger negativt sammenlignet med tilsvarende 
både ift. evnen til at flyde, den hastighed båden kan have, etc. Problemløsning handler om at 
lukke hullerne.

Hvad er positiv variation?

Variation

Adfærd

Negativ 
afvigelse

Norm Positiv
afvigelse
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Én dreng i en klasse lærer meget en dag men ikke dagen efter. Dagen, hvor han lærte noget, er 

en positiv variation. Et team i en afdeling lykkes med i en lang periode at holde en høj og stabil 

produktivitet og et lavt sygefravær, mens søsterteamet på skolen svinger i produktivitet og har et 

højere sygefravær. Teamet, der præsterer godt, er en positiv variation.

Forskningsmæssigt har forstærkningen af positiv variation vist at være en nem og effektiv vej til 

forbedring. Det fremmer succes at studere og sprede ”positive afvigelser” (Cooperrider & Srivast-

va 1987, Cameron 2008, Juhl & Elmholdt 2013). Faktisk er netop denne ”vane” udpeget som den 
mest afgørende for at opbygge en succesfuld organisation (Cameron et al. 2003, Cameron 2008). 
Dette uafhængigt af om udgangspunktet var godt eller skidt. Positive afvigelser opstår i alle syste-

mer med kompetente deltagere. Og dem er der mange af på skolerne. 

En positiv afvigelse kan være: 

• Et barn der inkluderes og tidligere var eksklusionstruet.

• Et barn der lærer mere end forventet.

Det nemme ved metoden er, at der kun to spørgsmål:

• Hvad virker?

• Hvordan gør vi mere af det, der virker?

Et eksempel på positive afvigelser i ”stor skala” stammer fra Sønderborg Kommune og nærmere 

bestemt specialundervisningsafgørelser. I 2010 havde Sønderborg danmarksrekord i flest klager. 
Samtidigt havde Odense Kommune udviklet en prototype med 4 elementer, der havde reduce-

ret antallet af klager i forhold til specialundervisningsafgørelser til 0. Ved at bruge prototypen 
Odense-modellen lykkedes det Sønderborg kommune i 2014 at nå målet om 0 klager (Madsen, 

Schrøder & Juhl 2015). 

Hvordan arbejdes der med positive afvigelser?

Selvom de to ovenstående spørgsmål er de to vigtigste, kan det være nyttigt i hverdagen at have 

flere spørgsmål. 

Følgende skabelon er den guide til arbejde med positive afvigelser, der er brugt i projektet Den 
videnproducerende skole. 
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Spørgsmål Noter

Fokus: Hvad sætter jeg/vi fokus på? Hvorfor 
her?
Observation (data): Hvornår og hvordan ser vi 
positiv afvigelse?
Analyse: 5 x Hvorfor opstod den positive afvi-
gelse?
Viden: Hvordan kan vi bruge de positive afvi-
gelser til at skabe viden om, hvad der virker?
Handling: Hvordan kan vi skabe flere positive 
afvigelser?

Metode # 2: Prøvehandlinger

En prøvehandling kan defineres som et lille afgrænset eksperiment udført af få personer for at 
lære på hele organisationens vegne5. Ideen med en prøvehandling er, at man kun kan ændre sin 

hverdag ved at gøre noget andet, end det man plejer at gøre. 

Fordelen ved at arbejde med prøvehandlinger er, at medarbejdere og ledere hurtigt kan komme 
i gang med at ”gøre noget”. Når man skal gøre ”noget andet”, vil det altid være forbundet med 

usikkerhed, altså et spørgsmål hos den handlende ”Opnår jeg nu virkeligt det, jeg vil med hand-
lingen?” Derfor er der i prøvehandlinger et nødvendigt element af evaluering, hvilket beskrives 

nedenfor. 

Hvordan kan prøvehandlinger bruges til at producere viden?

Arbejdet med prøvehandlinger består af 3 faser. 

Fase 1 er at definere selve prøvehandlingen. For at have en genkendelighed er der i projektet 
udviklet følgende korte guide:

5  Definitionen af en prøvehandling i projektet Den videnproducerende skole. 
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Spørgsmål Noter

Fokus: Hvor vil vi lave en prøvehandling? 
Hvorfor her?
Mål: Hvilken ønsket effekt har prøvehandlin-

gen?
Viden: Hvad ligger til grund for prøvehandlin-

gen? 
Handlinger: Hvem gør hvad?
Evaluering: hvordan kan vi evaluere prøve-

handlingen?

Guiden skal selvfølgeligt ses som en hjælp, og der kan sagtens være brug for flere eller andre 
greb for at få defineret prøvehandlingerne. Det centrale er, at ledere og medarbejdere på en hur-
tig og fokuseret måde kan eksperimentere med løsninger på centrale opgaver og udfordringer.

Fase 2 er evalueringen. Prøvehandlingen hjælper til at afklare meget præcist, hvad det er, vi vil. 
Og den hjælper til at komme i gang med at handle. Når de(n), der har defineret prøvehandlingen, 
ved, hvad de(nne) vil, så er det også muligt at evaluere prøvehandlingen. Hvis årgangsteamet 

afprøver en ny praksis i 3. a for at øge læringen og trivslen, så kan det vurderes, om denne prøve-

handling førte til den ønskede effekt. 

Fase 3 er valideringen af prøvehandlingen. Validering betyder ”at gøre gyldig”, og det er her 
prøvehandlingen er med til at producere viden ud over den enkelte situation, hvor handlingen 

blev udført. Hvis prøvehandlingen skal gå fra et hurtigt eksperiment til en ny praksis, så skal prø-

vehandlingen udføres igen. For den enkelte vil det have karakter af: ”Nu har jeg prøvet det én 
gang, og det virkede godt. Kan jeg gøre det igen?”. For et fællesskab (f.eks. et team) vil det have 
karakter af: ”Jeg lykkedes godt ved at… Vil du gøre det samme og undersøge, om det også virker 
for dig?”. I begge tilfælde gøres prøvehandlingen gyldig ved at vise sit værd i praksis, som vi be-

skrev i begyndelsen af artiklen.

Videnproduktion i hverdagen – Ørum skole som case

Når det teoretiske grundlag og de metodiske tilgange bliver anvendt og implementeret i en sko-

lepraksis ud fra både organisatoriske og praksisrettede tilpasninger, så udspiller den organisato-

riske videnproduktion, som Nonaka beskriver, sig på fineste vis. Og vigtigst af alt, så udspiller der 
sig en praksis og kontekst, hvor resultaterne af arbejdet med videnproduktion blandt de profes-

sionelle kommer eleverne til gode.

Lad os begynde beskrivelsen af videnproduktion ved Ørum skole i hverdagen. I 7. klasse er Hen-

rik matematiklærer. I en periode oplevede Henrik en del uro i forbindelse med matematiktimerne. 
Særligt når eleverne blev usikre i forbindelse med opstarten på nye emner. Henrik besluttede sig 
for at gribe problemstillingen an med metoden ”prøvehandlinger” og igangsatte en prøvehand-

ling, der skulle minimere uroen i klassen og skabe tryghed omkring nye emner. Prøvehandlingen 
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gik ud på, at eleverne skulle arbejde sammen i makkerpar. I stedet for at danne makkerpar ude-

lukkende ud fra en faglig vurdering bestod prøvehandlingen i at danne par mellem eleverne ud 

fra nogle parametre udvalgt på baggrund af cooperative learning principper, en trivselsunder-

søgelse der blev lavet i starten af året og ud fra nogle sociale parametre om, hvordan eleverne 

socialt fungerer godt sammen. Eleverne blev ligeledes sat sammen ud fra faglige parametre, hvor 

stærk matematikfaglige elever blev sat sammen med svage matematikfaglige. Prøvehandlingen 

blev afprøvet i klassen i 4 uger.

Effekten af prøvehandlingen var, at det skabte mere ro, da eleverne vidste, at de havde en fast 

makker og de havde en vis tryghed i, at det var en makker de fungerede med socialt og trivsels-

mæssigt, samt at deres makker var én, der kunne støtte dem fagligt. Ifølge Henrik var en målbar 
effekt af prøvehandlingen, at 50 % af de svagere matematikfaglige elever havde hævet deres 

karakterer i matematik i den periode, hvor prøvehandlingen forløb. Så udbyttet for de matema-

tiksvage elever har været stort. I forhold til de matematikstærke elever har sammensætningen af 

makkerpar ud fra sociale parametre været medvirkende til, at de har taget opgaven på sig og har 

fået et fagligt løft ved at skulle forklare og hjælpe deres makker med matematikopgaver. Særligt 

sammensætningen af elever der fungerer godt sammen socialt, også uden for skoleregi, har væ-

ret årsagen til, at den matematikstærke elev ikke har følt sig begrænset eller mindre fagligt udfor-

dret. Så overordnet oplevede Henrik, at der var sket en ændring både i forhold til uroen i timerne 
og en faglig udvikling for alle elever, der efterfølgende tilkendegav, at de havde oplevet perioden 

og prøvehandlingen som god og udbytterig.

Efterfølgende har Henrik forsøgt at lave sin prøvehandling til en prototype, således at den kunne 
deles med kollegaer i hans team. En kollega valgte at afprøve prototypen i sin klasse, men i den 

proces blev Henrik og hans kollega opmærksom på, at i Henriks 7. klasse var der en sammen-

sætning af elever, der fagligt var fordelt som et timeglas, med en stor top, lille midte og en stor 

bund. I kollegaens klasse er den faglige fordeling mere pyramideagtig, med en lille top, mellem 

midte og en stor bund. Dette vanskeliggjorde at overføre prototypen direkte, da eleverne ikke 

kunne sammensættes lodret. Makkerparrene kunne altså ikke laves ud fra de samme trivselsmæs-

sige og læringsmæssige parametre, som Henrik brugte. Derfor valgte kollegaen at sammensætte 
makkerparrene alene ud fra trivselsparametre. Effekten af denne nye prøvehandling var, at det 

fungerede godt i klassen. Den prototype, der blev udviklet, indeholdte derfor nogle anvisninger i 

forhold til den sociale struktur, der kan være i klassen. Forventningen var, at andre, ved at kigge på 
klassens gruppedynamik og struktur, kunne anvende prototypen på andre klassetrin og i andre 

fag med samme succes. Dette skal fortsat testes og er endnu ikke afprøvet i flere klasser.

Henriks tilgang til prøvehandlingen var inspireret af den positive afvigelse, hvor han havde kigget 
på gruppedynamikken frem for at lave en differentiering i matematiktimerne, som normalt ville 

være en problemløsning, han ville ty til. Med deltagelse i projektet ”Videnproducerende skoler” 
oplevede Henrik, at der på hans skole var opstået en base for pædagogisk fællesskab, hvor man 
kan dele både pædagogiske og didaktiske metoder. Som nyuddannet lærer har det været udbyt-

terigt for Henrik at få indsigt i den kapital og viden, som ligger hos hans kollegaer. Den viden er 
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netop blevet tilgængelig for Henrik, da skolen har valgt at have en systematik omkring vidende-

ling, som er sat i skema på de forskellige fællesmøder for det pædagogiske personale. I Henriks 
team har de fået meget større indsigt i, hvad der forgår i undervisningslokalerne, og hvad de 

enkelte lærere bidrager med til undervisningen. Der er blevet skabt en platform, hvor lærerne kan 

lære af hinanden og blive klogere på deres egen praksis.  

Ledelsesperspektivet og skiftet i måden Ørum skole arbejder.

Den systematik og rammesætning, Henrik og hans team nyder godt af, er resultatet af en ledelse 
der har fokus på tydelighed og indsigt i projektet. Maria Frimand Andersen, der er skoleleder på 
Ørum skole, har fra starten af projektet ”Videnproducerende skoler” arbejdet med at skabe en 
tydelig ramme for videnproduktion. Henriks arbejde er et eksempel på, at alle professionelle i 
teamene har arbejdet med forskellige prøvehandlinger ift. klasseledelse. Maria beskriver effekten 

for hele skolen:

Effekten af vores arbejde med videnproduktion ses tydeligt, når jeg kommer rundt i klasserne, 
hvor alle har arbejdet med klasseledelse. Der arbejdes med tydelig dagsorden og struktur. Det er 
synligt i klasserummene blandt andet ved hjælp af piktogrammer og tydelig struktur og mål. Dette 
kommer af, at der er arbejdet med forskellige prøvehandlinger i forhold til opstart af timen. Ele-
verne trives med dette, fordi de ved, hvad de skal, når timen starter. Og det er visuelt for dem. Jeg 
ser, det har effekt i nogle af de klasser, hvor der tidligere har været uro i timens start. Nu kommer 
klasserne langt hurtigere i gang med læringen i timen. Ligeledes er det lykkes at inkludere nogle 
elever, der har det svært på forskellige måder, fordi rammen er ens i alle timer, og der arbejdes 
med fælles klasseledelse. Forældrene giver positiv tilbagemelding i forhold til, at der er tydelig 
klasseledelse, da det giver ro på. Jeg oplever en reducering i forældrehenvendelser i forhold til 
klassens ro og mulighed for læring og undervisning. Dette er tegn på, at trivslen er bedre. At bør-
nene kommer gladere hjem, og så er det andre fortællinger, der fortælles ved spisebordet.  

Men skolen har også arbejdet målrettet med at skabe betingelser for videnproduktion. Der har 

været en klar forventning til personalet, om at de skal arbejde med disse metoder, for systematisk 

at kunne arbejde med forbedringer ind i deres praksis, som vil have en effekt på elevernes læring 

og trivsel. Som leder har Maria haft en tydelig forventning om, at lærerne på disse teammøder 

ikke kun skal ”drifte”, men skal arbejde på at forbedre egen praksis. Helt konkret er der afsat 2 
lektioner til teamsamarbejde hver uge, hvor der skal arbejdes videnproducerende hver 2. gang. 

Her skal teamet arbejde ud fra de tre metoder, der er givet i projektet – prøvehandlinger, positive 
afvigelser og prototyper. Rammen er sat, og det er procesforløbet ligeledes. 

Teamenes indsats indgår i en større procesplan for, hvornår teamene sammen følger op og vi-

dendeler med hinanden. Der er afsat 4 fællesmøder henover året, hvor der arbejdes med viden-

deling af klasseledelse på tværs af team. Her reflekteres over, hvordan arbejdet med metoderne 
i teamsammenhæng forløber. Den systematiske brug af positive afvigelser har haft den effekt, at 

teamene kigger efter og undersøger det, der virker og gør mere af det. Samt at der videndeles 

mere mellem hele personalet på skolen.
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Som samlet organisation har dette bidraget til en god stemning og et skift væk fra fejlfinderkultur 
til en mere anerkendende tilgang. Medarbejderne fortæller, at positive afvigelser er meget bedre 

frem for at bekræfte hinanden i dårlig adfærd. Lærerne giver udtryk for, at de handler ud fra viden 

og ikke noget, de tror. Maria mærker dette, da kommunikationen er blevet en anden omkring ting, 

der er vanskelige. Der er sket en reducering af brokkultur til at arbejde med det, der virker, qua 

fokus på de positive afvigelser. Det har en smittende effekt i sproget. Personalet er blevet meget 

bedre til at se ind i de konkrete situationer og egen praksis frem for at pege på enkeltpersoner.

Til at bringe struktur og systematik ind i processen er der udpeget to nøglepersoner fra personalet. 

De følger hver to teams i en periode på ca. 3 måneder. Deres opgave er at vejlede i processen, 

så der bliver holdt fast i arbejdet med metoderne. Nøglepersonerne medvirker til, at der bliver 

arbejdet systematisk med metoderne på teammøderne. De professionelle giver udtryk for, at de 

bliver mere reflekterende, når de anvender skemaerne, og når der arbejdes systematisk med vi-
denproduktion. Dette udtrykker lærerne, når de siger: ”vi gør det samme for at få det til at rykke”. 
Ligeledes er de med til at udvikle prototyper, som andre teams kan prøve af. Nøglepersonerne 

samarbejder med nøglepersonerne fra Møldrup skole, som er naboskolen. Dette samarbejde 

understøttes af den kommunale konsulent. Hun vejleder nøglepersonerne i forhold til deres rolle 
ind i teamsamarbejde og sørger for, at viden mellem de to skoler kommer frem. 

Den viden, skolen har fået indtil nu, er, at når nøglepersonerne er med på teammøde, er samar-

bejdet mest effektivt, og der bliver arbejdet mere systematisk med metoderne og læringen i egen 

og andres praksis. Så lige nu er det godt for videnproduktion på Ørum skole, at der er personer 

med særlige roller, der er tæt på teamene. 

Den overordnede effekt af arbejdet med videnproduktion på Ørum skole har været, at der drives 

bedre og mere ensrettet klasseledelse som gør, at eleverne trives bedre. Der er nu en mere fælles 

tilgang til at løfte opgaven i klaserummet. Skolen er gået fra en individuel lærepraksis til en praksis 

med fokus på de kollektive forpligtelser til at forbedre elevernes læring og trivsel. Ligeledes er 

der større fokus på, at alle i et team er deltagende ind i den lærende proces. 

Opsamling og overblik

Vi har i denne artikel beskrevet, hvordan skoler kan indrettes som videnproducerende organi-
sation og hvordan projektet Den videnproducerende skole er lavet for at understøtte, at skoler i 

Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Randers, Viborg, Vejen og Sønderborg kommune ved at bruge 
prøvehandlinger og positive afvigelser kan eksperimentere med videnproduktion i forhold til ud-

valgte områder. Ørum skole fra Viborg kommune er præsenteret som case for at beskrive, både 

hvilken videnproduktion skoler kan lave, og hvilke strukturer og processer der på skoler kan un-

derstøtte denne videnproduktion. 

Til projektet ”Videnproducerende skoler” har der været tilkoblet forskning, der siden projektets 
opstart har været undersøgende på den praksisudvikling, der er sket på de deltagende skoler. 

Der er blevet gennemført surveyundersøgelser og kvalitative interviews i forhold til at få afdækket 

udviklingen og brugen af de forskellige metoder og teorier, der er blevet præsenteret som ar-
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bejdsredskaber. Der har i forskningen bl.a. været fokus på de rammer og strukturer, kommunerne 

og skolerne har opstillet for at gøre videnproduktion mulig for det pædagogiske personale. De 

foreløbige resultater viser, at i løbet af det godt og vel et år projektet har løbet indtil nu, er de del-

tagende skoler kommet godt i gang med at være eksperimenterende på metoderne ”prototyper” 

og ”positive afvigelser”. Der er blevet gennemført mange prøvehandlinger, der til at starte med 

har været forbeholdt de enkelte team, men efterhånden er prøvehandlingerne blevet til protyper-

ne, der nu bliver delt mellem lærere og teams på skolerne.

Både surveyundersøgelsen og de kvalitative interviews viser, at arbejdet med videnproduktion, 
særligt med en fastlagt systematik på skolerne, er medvirkende til, at der er en større åbenhed 

ved at afprøve og dele de prototyper, der er blevet udviklet. Med fokus på de positive afvigelser 

er arbejdsglæden øget mange steder bl.a. ved at fokusere på, at det positive er motiverende for 

alle - både lærere og elever. Gennem surveyundersøgelserne har det vist sig, at hvor der er en 

klar systematik for arbejdet med videnproduktion og en klar kobling mellem bl.a. overgange fra 

dagtilbud til skole, professionelle læringsfællesskaber mm., er der også sket en positiv udvikling 

af videnproduktion og videndeling mellem pædagogisk personale. 

Et fælles sprog er nøglen til individuel læring og refleksion. Medarbejderne i den videnproduce-

rende skole deler viden med andre og gør derved den tavse viden eksplicit. Det afgørende er, at 

deling af viden alene kan udtrykkes ved at man tager begreber i anvendelse, der er ukendte for 

andre på skolen. Så snart sådanne begreber og ord er kendt og anerkendt, bliver de væsentlige 

for skolens samlede vokabularium. Dette fuldbyrdes ved at arbejde sammen med kollegaer med 

andre erfaringer.

Direkte observation er også en god måde at dele viden på. Medarbejdere observerer den opga-

ve, der bliver arbejdet med og andres evne til at løse opgaven. Observatøren deler sine opfattel-

ser om, hvilke handlinger der fungerer, og hvilke der ikke fungerer. På denne måde forbedrer sko-

len sin samlede kapacitet til at hjælpe medarbejderne i lignende situationer. Det interessante ved 

den videnproducerende skole er, at forklaringer ofte kommer i form af fortællinger om lignende 

hændelser eller metaforer. Det, som observatørerne ser og opfatter, bliver yderligere skærpet af 

disse historier. Imitation af en opgave baseret på direkte observation af andre, samt eksperimen-

tering og sammenligning er også gode måder at foretage videnproduktion på. Medarbejderne 

kan sammenligne deres egne arbejdsmetoder med andres metoder. 

Samtidig viser data fra forskning også, at det kræver ledelsesfokus og opbakning at være en vi-

denproducerende skole, hvilket underbygges af casebeskrivelsen fra Ørum skole.
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