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Videnproducdrende Skoler er et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kom-
muner; Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Viborg og Aal-
borg – med deltagelse af ca. 2 skoler pr. kommune og 1 vejledernetværk i
Sønderborg. Projektet startede i 2015 og er afsluttet i efter̊aret 2018. Vi har
samlet projektets erfaringer og forsket i de resultater skolerne har gjort sig.
Målet med projektet var at eksperimentere med nye m̊ader at arbejde med ud-
vikling af viden p̊a skoleomr̊adet. Overordnet bygger projektet p̊a ideen om, at
den viden og de professionelle færdigheder, skolerne har og f̊ar brug for, allerede
findes p̊a skolerne. En skole kan fint hente viden og inspiration fra andre skoler
– som det skete i projektet – eller fra faglitteratur, men importeret viden bliver
først for alvor en pædagogisk ressource, n̊ar den er blevet afprøvet i praksis og
evalueret af skolernes egne underviserteams. Succesfuld videnimport forudsæt-
ter s̊aledes, at den enkelte skole har udviklet kultur for selvstændig videnpro-
duktion. Enkelte undervisere og deres teams har f̊aet det indarbejdet som en
naturlig del af deres arbejdshverdag at forholde sig nysgerrigt afprøvende, re-
flekterende og vurderende til effekten af egen praksis, ligesom de har udviklet
sprog for nuanceret viden- og erfaringsdeling. Denne artikel evaluerer projek-
tets resultater i et praksisnært format, og er tillige skrevet som en invitation til
nye skoler om at spille sig selv p̊a banen i en videreførelse af det p̊abegyndte
udviklingsarbejde i forhold til den danske skolesektor. Det afsluttede projekt
f̊ar nyt liv efter sommerferien 2019, hvor vi vil bygge videre p̊a at gentænke,
hvordan enkeltundervisere, teams og skoler kan samarbejde om pædagogisk ud-
vikling gennem bevidstgørelse og deling af god praksis fra traditionelt aflukkede
klasseværelser. Denne artikel bygger p̊a kvalitative interviews med projektdelt-
agere, medarbejdere s̊avel som ledere, tillige med data fra evaluerings-surveys
foretaget p̊a de enkelte skoler. Artiklen konkluderer, at de introducerede pro-
jektværktøjer, nemlig positive afvigelser og prøvehandlinger, har haft effekt
b̊ade i forhold til klasserumspraksis: pædagogisk forandring og forbedring, samt
positive virkninger p̊a elevers læring og trivsel. Og p̊a organisatorisk niveau:
samarbejde og oplevet samhørighed p̊a langs og p̊a tværs. Den enkelte skoles
parathed til at udstikke klare retningslinjer for projektværktøjernes anvendelse
og indarbejdelse i arbejdshverdagen har vist sig at have afgørende betydning for
opn̊aelsen af positive resultater.
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Videnproduktion

Vores regnestykke er simpelt: n̊ar en skole med 70 medarbejdere der i gen-
nemsnit har 15 års anciennitet møder en udfordring, s̊a har skolen over 1000
års erfaring med, hvad der virker og hvad der ikke virker. Men de erfaringer
bringes ikke i spil af spil af sig selv. Mennesker m̊a sørge for, at det sker. In-
darbejdede kulturelle vaner kan sørge for, at det ikke sker. N̊ar en skole skal
lykkes med at ”f̊a inklusionen til at lykkes”, ”fremme matematikfærdighederne
hos drengene” eller ”støtte Andreas i 3.a til at lære og udvikle sig gennem un-
dervisningen”, s̊a ser vi, at undervisergruppens opsparede praktiske viden og
erfaring bruges i alt for lille et omfang. Form̊alet med videnproduktion p̊a den
enkelte skole er at skabe synlighed og klarhed om, hvad eleverne lærer, n̊ar de
lærer noget, og hvordan denne læring skabes og optimeres. B̊ade projektet Den
videnproducerende skole og andre forskningsresultater viser, at lokal videnpro-
duktion bidrager b̊ade til øget læringseffekt hos eleverne, øget faglig stolthed
hos underviserne, enkeltvis og i teams, samt en stærkere fornemmelse af organ-
isatorisk tilhørsforhold og organisatorisk nytteværdi hos alle. Dertil kommer, at
udvikling af en videnproducerende kultur g̊ar direkte i hak med skolereformens
m̊al om at professionel viden og praksis skal styrke tillid og trivsel i folkeskolen.
I England findes lignende anerkendte projekter p̊a skoleomr̊adet. F.eks. skriver
Kevin Collins, direktør for Education Endowment Foundation om et af deres
projekter:

”Ideen er, at... skolelærere udfører studier, som er umiddelbart rel-
evante og brugbare for lærerne... at inddrage lærerne og gøre dem
bedre i stand til selv konstant at udvikle og opdatere deres viden p̊a
en professionel m̊ade”(Collins i Matzen 2015).

I Canada viser et lignende projekt ”Teacher Learning and Leadership Program”
tilsvarende positiv effekt. Videnproduktion bygger s̊aledes p̊a en række obser-
vationer og antagelser:

• Skolerne skal selv være aktive i at skabe viden om, hvordan udfordringer
kan løses og ambitioner kan realiseres. Hér taler vi b̊ade om udfordringer
og ambitioner, skolen selv definerer, og om dem, politikere har formuleret,
f.eks. skolereformens m̊al.

• Der tages udgangspunkt i, at den viden, som skolerne har brug for, allerede
findes p̊a skolerne eller bør laves p̊a skolerne gennem aktiv eksperimenterende
praksis.

• Den viden, der findes p̊a skolerne, er ofte ikke artikuleret og sat i system.
Den er tavst indarbejdet i praksis og/eller knyttet til enkeltpersoner og
kommer dermed ikke hele skolen til gavn.

• Den viden der mangler, søges typisk ”hentet” andre steder fra, frem for
skabt igennem praksisbaseret evidens fra skolernes hverdag. Vi opfatter
vidensmæssig selvudvikling som et nødvendigt svar p̊a de udfordringer,
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danske skoler befinder sig i, ikke mindst med skolereform og faglig kamp
som bagtæppe.

• Den vigtigste viden om succesfuld undervisning 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 malet i skolereformen
om et fokusskift fra undervisning (har jeg gjort det jeg skulle? ) til læring
(har jeg opnaet det, jeg skulle og ville? ) idet den videnproducerende un-
derviser undersøger effekten af egen indsats.

Lokal videnproduktion fordrer, at lærere, pædagoger og andre professionelle
i skoleforvaltningerne ser sig selv placeret i en dobbeltrolle: Billedligt talt som
’to fagpersoner i en’, der skal samarbejde. Dels som den underviser-praktiker,
vi allerede kender; dels som underviser-praktikerens eksperimenterende og vi-
denproducerende medhjælper og støtteperson. Tilsammen og i kraft af deres
samarbejdsrelation udgør denne to-i-en underviser en videnmedarbejder, der
gennem systematiserede processer skaber viden. For teams og undervisere kan
det kræve tilvænning at tilrettelægge arbejdsdagen ud fra disse præmisser. Sam-
tidig fortæller erfaringen os, at en s̊adan arbejdsdag opleves beriget med nye
kvaliteter.

Metoderne til at producere viden

Positive afvigelser

En positiv afvigelse kan være:

• Et barn der inkluderes og som tidligere var eksklusionstruet.

• En elev der i en given sammenhæng lærer mere end forventet.

• Måden hvorp̊a en elev omtales negativt i en lærergruppe kan vendes til
positiv omtale.

Metoden ”Positive afvigelser” best̊ar i at opdage, undersøge og forstærke pos-
itive afvigelser, alts̊a skabe viden om det, der virker. En lærer fra projektet
Videnproducerende skoler udtrykker: ”N̊ar vi oplever at noget virker og vi gør
brug af det s̊a rykker det.” Det som virker, deles p̊a skolen og kan i tilpasset
form anvendes af kollegerne. Den hidtil tavse viden og erfaring frigives. Skolens
samlede undervisning forbedres. Arbejdet med positive afvigelser i undervis-
ningssammenhæng, vurderes af fagprofessionelle ikke kun som givende for deres
egen arbejdsgang, men ogs̊a for elevernes trivsel.
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”Specielt ift. til positive afvigelser. Det at en elev kan blive ”revur-
deret” med en positiv tilgang gør, at det ofte smitter positivt af p̊a
barnet. Det er altid nemt at f̊a øje p̊a de forstyrrende og negative
ting, men n̊ar fokus er p̊a det der lykkes, s̊a spreder der sig positiv
energi hele vejen rundt - b̊ade børn og voksne” (Lærer Frederikshavn
skole).

N̊ar organisationen fokuseres omkring positive afvigelser, f̊ar underviserne
øjnene op for hvad de gør, som virker. Det kan skabe kulturændringer og ny
selvforst̊aelse blandt medarbejderne, hvilket kommer til udtryk p̊a flere skoler
som har arbejdet med metoden. Det har været godt for lærerne at have den
oplevelse i en gruppe, at det de gør virker, og det de gør, ogs̊a er godt nok. Vi
har haft nogle lærere som er blevet s̊a optaget af de positive afvigelser, at de selv
er blevet overrasket over, at det har været s̊a godt det her projekt. Noget af det
vigtigste ved de positive afvigelser, er det refleksionsrum det har givet til den
enkelte. Det gør noget, at der er lærere og ledere med p̊a flere niveauer. Det
gør noget at have et fællesprojekt, som man arbejder sammen om. Det er med
til at styrke alles selvforst̊aelse og hele skolens image, at man har en fælles sag
at arbejde med.

Prøvehandlinger

En prøvehandling kan defineres som et lille afgrænset eksperiment udført af f̊a
personer for at lære p̊a hele organisationens vegne. Hvor positive afvigelser
bidrager til videnproduktion ved at personen, teamet eller hele organisationen
lærer af det der virker, er ideen med en prøvehandling, at personen, teamet
eller hele organisationen skaber viden ved at prøve at gøre noget andet, end det
man plejer at gøre. Inspiration til prøvehandlingen kan komme fra en positiv
afvigelse: ”Hér skete noget godt! – Hvordan kan jeg f̊a det til at ske igen? –
Eller hvordan kan jeg evt. frembringe lignende effekter i andre sammenhænge?”
Inspirationen kan ogs̊a hentes i tilbagevendende negative begivenheder: ”Hér
skete det igen! – Vi har den bedste vilje, men vi opn̊ar ikke det, vi vil. Hvad
med at lægge stilen om? – Prøve noget helt nyt, f.eks. i den kommende uge? –
Hvem har et bud?” Fordelen ved at arbejde med prøvehandlinger er, at medar-
bejdere og ledere hurtigt kan komme i gang med at ”gøre noget”. Frugtesløse,
opslidende diskussioner eller beklagelser kan vige til fordel for tidsbegrænset
afprøvning af en ide. Mottoet for prøvehandlinger kan kort formuleres som
”færre holdninger og flere handlinger, tak”. Ideen behøver ikke at være den helt
rigtige i allerførste hug. En prøvehandling, der ikke holdt, hvad den lovede, vil
gøre en klogere: ”Det var en forbedring, men der skal yderligere justering til”.
Evaluering og omtanke er prøvehandlingens nødvendige følgesvend. Deling af
evalueringsresultaterne, i teamet og p̊a tværs af teams, mellem underviseren p̊a
gulvet og ledelsen, er tillige det, der gør prøvehandlinger videnproducerende.
Konkrete prøvehandlinger kan inspirere til formulering af strategiske m̊al for
den samlede skole. Ledelsen kan tage initiativ til temabestemte årsprojekter: ”I
dette skole̊ar opfordrer vi alle teams til at arbejde med prøvehandlinger inden
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for temaer XYZ”.

”P̊a T̊ars, Vr̊a og Løkken skole har vi arbejdet med prøvehandlinger
omkring vores børnesyn og relationskompetence, fordi vi mener det
er noget af det vigtigste p̊a skolen, at man som medarbejder har en
god relation til børnene. (. . . ) Prøvehandlinger kan være med til at
ændre en kultur, hvor man m̊aske har haft en fejlfindingskultur, haft
en kultur hvor man ikke prøvede p̊a at kigge efter de positive ting,
men mere s̊a p̊a hvad der kunne g̊a galt i undervisningen. S̊a kan
man ved at arbejde med prøvehandlinger, f̊a vendt kulturen til at se
p̊a, hvordan kan vi f̊a noget positivt ud af det her.”

Størstedelen af projektets skoler, har arbejdet gennemg̊aende med prøvehandlinger
og omtaler prøvehandlinger som den metode, der først og fremmest har bidraget
til kulturændringer i retning af øget ansvarstagen og commitment fra de fagpro-
fessionelle. Prøvehandlingers organisatoriske effekt er snævert forbundet med
systematisk evalueringspraksis. Evaluering i teams og p̊a tværs af teams skaber
p̊a en og samme gang faglig refleksion blandt underviserne og h̊andfaste data
for hvad der virker i praksis.

Det vi tager med videre

Som en del af projektet har vi samlet op p̊a de forskellige skolers arbejde. Data-
generering og forskningsbaseret analyse af skolernes resultater danner baggrund
for en bog, som udkommer i maj 2019. P̊a resultatsiden har vi allerede set
forbedringer bl.a. m̊alt p̊a undervisningseffekt p̊a Nørreskov Skolen og karak-
tergennemsnittet p̊a Mellervang Skolen. Vi ser frem til at følge udviklingen for
projektets øvrige skoler. Organisatoriske forandringer kræver tid, før m̊albare
effekter kommer til udtryk. De skoler, som har f̊aet mest ud af projektet og
har realiseret størst forandring, har været dem, der mest helhjertet tog projek-
ttankerne til sig, nemlig gennem klare beslutninger og udmeldinger om at de
videnproducerende metoder høj strategisk prioritet. Samlet set har projektet
vist at de skoler, som har lykkedes bedst har været skoler som har 1) en syn-
lig ledelse 2) en tydelig definition af hvorn̊ar der skal produceres viden og 3)
klarhed omkring at det ikke er et af mange projekter, men skolernes fremtidige
arbejdsform, at være videnproducerende i egen praksis.

Samarbejdet med projektets skoler har nu skabt et solidt fundament, der
skal bygges videre p̊a. Skoler fra det hidtidige projekt har udtrykt ønsker om
at fortsætte det p̊abegyndte arbejde. Vi vil invitere nye skoler ind i kredsen.
Positive afvigelser og prøvehandlinger vil fortsat udgøre praktisk-metodisk plat-
form. Hidtidige projekterfaringer har skærpet vores opmærksomhed p̊a denne
platforms kapacitet til at gøre underviserteams langt mere initiativtagende og
fagligt selvudviklende. Vi ser et stort potentiale i at styrke disse tendenser. Vi
vil fremadrettet hente substantiel inspiration fra selvorganiserende praksisser,
der øger teams’ autonomi og handlekraft, mens ledelsen i højere grad indtager
faciliterende og sammenbindende positioner. Disse praksisser er dels inspireret
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af projekt Organisationer Gentænkt (Granhof Juhl, Thyrbring 2018) og dels af
Frederic Laloux’s bog (2014) om fremtidens organisationer.
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