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I denne artikel beskrives hvordan Mellervangskolen arbejder som videnpro-
ducerende organisation, efter det 3-̊arige udviklingsprojekt Videnproducerende
skoler. Artiklen har et praktisk afsæt og stiller skarpt p̊a, hvordan Meller-
vangskolen har struktureret en videnproducerende skole, samt hvilken betyd-
ning dette har for deres daglige arbejde.
Casebeskrivelsen fokuserer p̊a at skoler selv rummer den fornødne viden til at
udvikle den faglige kerneopgave. Samtidig dannes indblik i at en videnpro-
ducerende arbejdsorganisering p̊a skoleomr̊adet, kan resultere i at lærere og
pædagoger i fællesskab udvikler egen praksis.

Baggrund for projektet

Kompetenceudvikling p̊a folkeskolerne er blevet prioriteret fra 2014-2020, som
en del af folkeskolereformen. Et partsudvalg for efteruddannelse af lærere og
pædagoger har angivet de overordnede rammer for kompetenceudviklingsind-
satsen gennem 8 pejlemærker.

• Kompetenceudvikling i folkeskolens fag

• Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus

• Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner

• Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces

• Følg op p̊a skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækn-
ing

• Arbejd systematisk med kompetenceudvikling

• Sæt fokus p̊a medarbejdernes engagement i læringen

• Tilrettelæg kompetenceudviklingen, s̊a den har størst mulig effekt p̊a elev-
ernes læring og trivsel (undervisningsministeriet).
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I m̊alet om at opfylde disse pejlemærker blev skoleudviklingsprojektet Videnpro-
ducerende skoler p̊abegyndt i for̊aret 2015 og løber frem til efter̊aret 2018. I pro-
jektet har 7 kommuner deltaget med ca. 2 skoler pr. kommune. Projektet byg-
ger p̊a antagelsen om at skoleomr̊adet rummer en stor kapacitet af viden, der ikke
bliver udnyttet til fuldt potentiale blandt fagpersonale og skoler imellem. Denne
viden skal sættes i spil og de fagprofessionelle skal have ressourcer og værktøjer
til selv at udvikle deres kerneopgave. Frem for en kompetenceudvikling p̊a
kurser væk fra den daglige praksis, sker kompetenceudviklingen mellem fagpro-
fessionelle i samspil med praksis. Dette da antagelsen bag projektet er at læring
sker i praktiske aktiviteter i en kontinuerlig interaktion med praksis (Dewey
1938, Brinkmann 2006, Juhl et al 2017). Målet for projektet er dermed at gøre
skolernes medarbejdere i stand til selv at producere viden samt indhente viden
udefra, som omsættes til udviklingsinitiativer I deres praksis. Dette med henblik
p̊a at styrke medarbejdernes kerneopgave: elevernes læring og trivsel.

Videnproduktion - udvikling af kompetence i egen
praksis

P̊a Mellervangskolen har de siden august 2015 arbejdet ud fra devisen om, at den
viden som skolen har brug for i arbejdet med kompetenceudvikling, er at finde
p̊a skolen blandt de fagprofessionelle. Fremfor at hente viden udefra gennem
kurser og konsulentbidrag, som er vanskeligt at overføre til det daglige arbejde,
arbejder Mellervangskolen internt med at producere og bruge viden til at udvikle
deres praksis.

Opstart af videnproduktion

P̊a et fire-dages forløb blev Mellervangskolens personale delt op i to. Den ene
halvdel varetog undervisningen om formiddagen, mens den anden halvdel lærte
metoder til at arbejde som videnproducerende skole. Om eftermiddagen byttede
lærerne om. Indholdet for dagene var:

• Viden om videnproduktion i organisationer: teoretisk baggrund og Meller-
vangskolens ambition med at arbejde videnproducerende.

• Prøvehandlinger, positive afvigelser og prototyper som metoder til viden-
produktion

• Planlægning af prøvehandlinger og brugen af positive afvigelser

• Erfaring, læring og videnspredning af virksom praksis.

Mellervangskolen valgte at det videnproducerende arbejde, skulle understøtte
og supplere deres arbejde med pædagogisk innovation.
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Implementering i teamstruktur

Mellervangskolen er organiseret i teams, med 4-6 fagpersoner i hvert team. Med
pædagogisk innovation som tema for videnproduktionen sættes en overordnet
retning for skolens teams. Med dette bagtæppe planlægger de forskellige teams
prøvehandlinger og evaluerer disse løbende p̊a deres ugentlige teammøder. En
prøvehandling er et lille afgrænset eksperiment udført af f̊a personer for at lære
p̊a hele organisationens vegne. N̊ar en prøvehandling har haft effekt for et team,
evalueres og noteres hvad der har virket, hvordan det har virket og hvordan
skolen kan f̊a noget mere af det. Dette betegnes som en positiv afvigelse og deles
internt mellem de forskellige teams p̊a en samlet database for Mellervangskolen.

Observationer af arbejdsgangen p̊a den videnpro-
ducerende skole

I løbet af et skole̊ar har Mellervangskolen fire arbejdsdage som ’videnproduc-
erende skole’. Ligesom tidligere beskrevet deles medarbejderne op i to grupper,
hvor de skiftes til henholdsvis at undervise og være til videnproduktion.1 P̊a
sidste møde i marts 2018 var temaet kvalitet og medarbejderne arbejde ud fra
spørgsm̊alet: Hvad er læringssynet p̊a Mellervangskolen. Hvad er kvalitet i
undervisning/fritidstilbud? For at undersøge hvordan Mellervangskolen organ-
iserer sig som videnproducerende skole blev deres arbejdsdag med videnprodu-
tion observeret, hvor spørgsm̊al og samtaler opstod i forhold til at arbejde som
videnproducerene skole.

Videndeling mellem teams

For at organisere videndeling mellem skolens teams, arbejder Mellervangskolen
med processen 3-6-12-alle til deres videnproducerende arbejdsdage. Her starter
de i grupper med 3 medarbejdere i hver gruppe. Til dette møde er temaet:
hvad god kvalitet er i det faglige arbejde. Grupperne arbejder ud fra en liste
som medarbejderne selv har udarbejdet, med eksempler p̊a god kvalitet i sam-
spil med eleverne. Medarbejderne p̊abegynder didaktiske diskussioner ud fra
listens formulering og finder sammen frem til, hvad kvalitet og god faglighed
er for dem. Efter 15 minutter mødes en 3-personers gruppe med en anden 3-
personers gruppe. Samme proces foretages her, hvor de to grupper afstemmer
deres forskellige syn p̊a kvalitet og koger deres citater ned til et fælles dokument.
Herefter mødes de i 12 mandsgrupper og foretager samme procedure og slutter
af med at præsentere foran alle. N̊ar resultaterne præsenteres skrives de ind i
et fælles dokument, hvor eksempler p̊a kvalitet ser ud som følgende:

”N̊ar eleverne føler ejerskab for deres læring og bliver s̊a begejstrede
at de f̊ar lyst til at undersøge og lære mere” ”at have fokus p̊a og

1Videnproduktion er Mellervangskolens fagudviklingsdag, hvor de arbejder med at dele
viden og producerede viden blandt personale og ledelse.
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tid til trivsel, fordi gode relationer mellem lærer/elev og eleverne
imellem, giver eleverne bedre trivsel og bedre trivsel blandt eleverne
giver bedre muligheder for kvalitet i læringen”

I anden del af deres videnproducerende arbejdsdag g̊ar de respektive teams ud
og udvikler p̊a deres igangværende prøvehandling i 60-minutter. Der lægges op
til at drøfte, hvorvidt dagens arbejde med at definere kvalitet, lægger op til at
justere de forskellige prøvehandlinger s̊aledes at den udviklede viden omsættes i
praksis. P̊a den m̊ade omsættes de faglige diskussioner til praksis, da medarbe-
jderne selv viderebringer de tematikker og den læring, der er opst̊aet p̊a mødet,
til deres praktiske prøvehandlinger.

Hvordan arbejder de fagprofessionelle

I to 3-klasser har eleverne været adskilt b̊ade socialt og fagligt i skole̊aret 2017.
For at ændre p̊a denne adskillelse, er team1 begyndt at arbejde med holddel-
ing i dansk og matematikundervisningen 4 dage om ugen. I arbejdet med at
f̊a en gnidningsfri holddeling mellem de to 3-klasser, har teamet afprøvet en
prøvehandling, hvor eleverne i grupper skal bygge en prototype ud af Lego, som
illustrerer deres udgave af skolens drømmelegeplads. Til den videnproducerende
arbejdsdag evaluerer team1 resultaterne fra prøvehandlingen. Lego-prototypen
har ifølge teamet virket ekstraordinært godt og de skal nu analysere hvilke el-
ementer af projektet, som er lykkedes og hvordan det er lykkedes. Teamet har
en referent, der samtidig holder en rød tr̊ad for mødet i forhold til, hvad der
er væsentligt at f̊a noteret og videreformidlet om prøvehandlingen. De fagpro-
fessionelle forklarer at læringsm̊alet for prøvehandlingen har været at læring er
skjult gennem leg. Eleverne blev sat til at lave en spejlopgave i grupperne, hvor
den ene halvdel af eleverne beskriver hvad den anden halvdel af eleverne skal
bygge samt hvor og hvordan brikkerne skal samles. Teamet beskriver at den
m̊ade eleverne har samarbejdet p̊a, aldrig ville have fundet sted, hvis de havde
startet holddeling med almindelig matematikundervisning. Elevernes gruppe-
dynamikker er blevet rystet sammen i nye konstellationer, hvilket team1 bl.a.
tilskriver Lego-prøvehandlingen. De fagprofessionelle bliver under mødet enige
om, at udvælgelse af hvilke elever, der arbejder sammen, har været afgørende for
prøvehandlingen. Klasselærerne har inden prøvehandlingen blev igangsat vur-
deret hvilke elever, som ikke skulle samarbejde, med henblik p̊a at f̊a dannet nye
grupper mellem eleverne. I stedet for at lærerne udpeger arbejdsgrupperne, er
eleverne blevet fordelt ud til et rødt, gult og grønt bord. Her har lærerne fordelt
eleverne ud til de forskellige borde, p̊a baggrund af sociale samt faglige styrker
og udfordringer, s̊a der sikres nogle gruppedynamikker, som er udviklende for
elevernes samarbejde. Ud fra disse borde er eleverne blevet sammensat med
andre farver end deres eget bord. Lærerne har p̊a denne m̊ade kunne afgøre
hvem af eleverne, som ikke f̊ar mulighed for at vælge hinanden. Eleverne plejer
at st̊a p̊a hælene, n̊ar lærerne fordeler arbejdsgrupper, men med denne fordel-
ingsmetode er gruppedannelsen foreg̊aet gnidningsfrit. De nye konstellationer
har haft effekt og skabt læring blandt børnene:
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””To elever, der har adfærdsproblemer, skal lede en ordblind elev
igennem processen og tager lederkasketten p̊a. Det virkede super
godt” (Anonym medarbejder).

P̊a baggrund af samtalen designer teamet en prototype om, hvad der har
virket ved at sammensætte børnene ved hjælp af bordfarver og n̊ar frem til at
prøvehandlingen har haft følgende virkninger:

• Nye elever samarbejder man ikke havde forestillet sig

• Det er voksenstyret

• De elsker at lege med Lego

• De har en vis grad af medbestemmelse

• Åben opgave – det er ikke et resultat der er forkert. Der er ikke et givet
svar, det er ren fantasi

• Der er plads til uenighed i gruppen, men de finder frem til enighed og
fandt godt ud af dette

• Det var lystbetonet hvem man valgte at arbejde sammen med

I team3 er de i gang med en prøvehandling, hvor to 3 klasser, er blevet sat
til selv at gøre deres toiletter rent som en prøvehandling. Skolens toiletter
har været stoppet til med servietter, de har sejlet og der har været for stort
forbrug af servietter samt rengøringspersonale. Efter prøvehandlingen er blevet
igangsat, er de udvalgte toiletter væsentligt renere end de resterende toiletter p̊a
skolen. Der er tilmed begyndt at komme børn uden tilhør til de rene toiletter,
hvilket givetvis er en udfordring for 3-klasserne. Med denne prøvehandling er
3-klasserne blevet bedre til at tage ansvar for egen adfærd og lært at rydde op
efter sig selv ved brug af toiletterne. Denne prøvehandling har ifølge team3
været nem at m̊ale p̊a, i og med at man har kunne sammenligne med skolens
resterende toiletter, og derved se en tydelig effekt af prøvehandlingen.

Hvilke resultater ses i praksis?

I et survey udtaler 96,1 pct. af medarbejdergruppen p̊a Mellervangskolen, at
der er en direkte sammenhæng mellem arbejdsglæde og det at arbejde eksper-
imenterende og problemløsende. Dette da deres teams oplever en langt større
sammenhæng og mening i arbejdet med prøvehandlinger og den eksperimenterende
tilgang til læring. Der arbejdes med hverdagens problemstillinger og derfor f̊ar
de fagprofessionelle mulighed for at lave prøvehandlinger p̊a aktuelle og rele-
vante opgaver, hvilket de finder givende for arbejdsmiljøet. Blandt eleverne er
der sket en markant ændring. Elervernes karaktergennemsnit er steget med 0,6
fra projektets start 2015 frem til 2017 (Uddannelsesstatistik.dk).
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Afrunding

Den praktiske beskrivelse af Mellervangskolens arbejde som videnproducerende
skole har til form̊al at give indblik i, hvad det vil sige at arbejde med viden-
produktion i egen praksis. Koblet til Undervisningsministeriets kompetenceud-
viklingsindsats, ses her et eksempel p̊a, hvordan Mellervangskolen har form̊aet
at organisere deres arbejdsgang, s̊aledes at den pædagogiske kompetenceud-
vikling sker i samspil med det daglige arbejde. Der arbejdes med elevernes
læring og trivsel gennem prøvehandlinger, hvor fagpersonalet selv er ansvarlige
for at igangsætte initiativer, som er udviklende for netop deres elever. De fire
årlige videnproducerende arbejdsdage p̊a Mellervangskolen, sætter faglige de-
batter i gang og sikrer en deling af viden blandt fagpersonlet, som selv er med
til at definere kvalitet for læring og trivsel. Mellervangskolen har gennem ar-
bejdet med innovation i deres teamorganisering, vægtet at alle prøvehandlinger
ikke behøves at virke. Igangsættes en prøvehandling, som er skudt ved siden
af, p̊abegynder man blot en ny. Dette kan være medvirkende til at beslut-
ninger omkring prøvehandlinger træffes ud fra konstruktive samt effektive team
diskussioner og for at igangsætte et kreativt arbejdsmiljø p̊a skolen. Videnpro-
duktion p̊a Mellervangskolen er et eksempel p̊a, at skoleorganisering kan gøres
anderledes og gøres i tæt samspil med fagpersonale, som selv varetager kompe-
tenceudvikling med effekt for elevers læring og trivsel.
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