Den
Videnproducerende
Organisation
Andreas Granhof Juhl – agj@agora.as
Søren Willert – swi@agora.as

Hvem er Andreas?

https://agora.as/videnprod
ucerendeskoler2

Hvem er Søren?

Den videnproducerende organisation
http://www.videnproducerendeskoler.dk
Den traditionsbårne: vi
gør, som vi altid har
gjort

Videns forbrugeren: Vi gør det,
andre kan vise virker
Videns producenten: Vi udvikler ny
viden til os selv og andre

Hvad siger medarbejderne?
Mellervangskolen, Aalborg kommune:
Jeg ser gerne, at vi udvikler vores skole med kræfter indefra, og derfor giver
det for mig mest mening, at vores ledelse faciliterer den udvikling
Lærer på mellemtrinnet, Mellervangskolen

Hvad er den vigtige metodelæring?
Metoder:
1. Prøvehandlinger
2. PosiOve afvigelser
3. Prototyper
Fokus:
1. Fagligt
2. Organisatorisk

SECI-modellen (Nonaka)

siges at afspejle de positive virkninger:

Mellervangskolen - resultater

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Mellervangskolen – resultater # 2
Personalet på udskolingstrinet (7. – 9. klasse) har i forbindelse
med projektet udviklet nye projektarbejdsformer og
fagflettesystemet, der har skabt synlige resultater.
Karaktererne kan med stor glæde siges at afspejle de positive
virkninger
(Kilde: evalueringsrapporten)

Mellervangskolen – resultater # 3
Arbejdsmiljø:
96,1 pct. af medarbejdergruppen mener, der er en direkte sammenhæng mellem
arbejdsglæde og det at arbejde eksperimenterende og videnproducerende
Hvorfor?
Der blev lagt vægt på̊ en praksisnær Olgang Ol skolens hverdag. Teamene på skolen
arbejdede med hverdagens problemsOllinger og ﬁk derfor mulighed for at lave
prøvehandlinger på aktuelle og relevante opgaver.
“Det er blevet tydeligt for os, at når der arbejdes med eksperimenter og
problemløsning i teams i folkeskolen, her i form af prøvehandlinger og prototyper, giver
det rigCg meget mening for underviserne og skolen samlet set”.
Lene Hvilsom, Skoleleder på̊ Mellervangskolen.

Er det kun skoler?

Et casestudie fra anden type organisation
Det er blevet en anden arbejdsplads
Det skaber større arbejdsglæde
Vi har større ansvarsbevidsthed

Vi har en højere faglighed end før
Vi reflekterer mere
Metoderne hjælper til at ”kunne selv”. Det
skaber en faglig stolthed at mærke, at ”jeg
kan det her”. Det gør, at folk vokser

Vi har nu ﬂere guldkorn og
praksiseksempler i vidensportalen
Det somaCske område er styrket

”Spot på succes” hjælper til at fastholde viden.

Den forskel vi gør er blevet synliggjort for os selv.
Vi er blevet modigere. Vi tør udstille, hvad vi ikke ved.
Det private fylder mindre. Det professionelle fylder mere.

Det er også skoler …
… men ikke kun videnprodukOon
Forløbsbaggrund på NN -skole: store arbejdsmiljøproblemer
q”Vi skal ikke snakke om arbejdsmiljøet – i stedet skal vi satse på berigelse af
arbejdshverdagen”
qUtroligt vigOgt, at alle får Ollid Ol at projektet ikke er ’endnu et konsulentprojekt’,
men reelt sammenvævet med arbejdshverdagen
Besøgsreferat-tema (1): teamforankret samarbejde
qFokus ﬂybes væk fra indviklede problemanalyser og ﬂybes hen Ol handling og
afprøvning.
qPrøvehandlinger er alOd udstyret med en prøveperiode. Hvis en prøvehandling ikke
ser ud Ol at virke ecer hensigten i første omgang, så må vi prøve noget nyt.
qDet er ikke en fejl, hvis prøvehandlingen ikke virker i første omgang, for vi har lært
noget ved at gennemføre den.

Det er også skoler … (2)
Besøgsreferat-tema (2): Videndeling
qDet er for galt, at vi ikke kommunikerer med de øvrige teams! – Hvorfor
har I så beslubet at mødes med mig i enrum? – Nåja …
qDet er simpelthen fantasOsk inspirerende at have faglige dialoger på
tværs af teams og med ledelsen
Besøgsreferat-tema (3): Arbejdsmiljø og organisatorisk læring
qGavner videnprodukOon arbejdsmiljø? – Nej, dårligt arbejdsmiljø er
ledelsens skyld! – Hvad så med at lave prøvehandlinger ic ledelsen? –
Nåja …
qPå et møde gav vores leder os det råd, at vi i stedet for konstant at tale
om det ene problembarn, der kørte os totalt ned som team, talte om
undervisningen i forhold Ol vores underviselige børn
Jeg ser ikke ‘modstand mod forandring’, men stor vanebestemthed

Hvad er den vigtige metodelæring?
Metoder:
1. Prøvehandlinger
2. Positive afvigelser
3. Prototyper
Fokus:
1. Fagligt
2. Organisatorisk

Design af
organisation

Områder hvor ledelsen
har kompetence

Design af
team
Ændre og
udvikle
ruOner

Områder hvor teamet har
kompetence

Udføre
opgaverne

Thompson, 2001

Chefledte ”team”

Selv-administrerende Selvdesignende
team
team

Selvstyrende
team

Positive afvigelser
Variation

Adfærd

Negativ
afvigelse

Norm

Positiv
afvigelse

Metode
1. Fokus: fælles opgave (f.eks.: læring
og trivsel for Andreas i 3.a)
2. Observation: Hvornår ser vi positiv
afvigelse?
3. Analyse: 5 x hvorfor opstod den
positive afvigelse?
4. Handling: hvordan kan vi gøre
mere af det der virker?

PosiQve afvigelser - skabelon
Fokus på fælles opgave
ObservaOon: Hvilke posiCve
afvigelser har vi set?
Analyse: hvorfor opstod de
positive afvigelser? (5 x hvorfor)
Handling: hvordan kan vi gøre
mere af det der virker?

Positive afvigelser ved Brohuset
”Vi har ikke haft nogen,
som er stukket af fra
Brohuset de sidste 2 år.
Med vores gamle
tilgang for 3 år siden,
var der børn som gik
her fra hver eneste
uge.”
Lars, leder ved
Brohuset
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DeﬁniQon af prøvehandling
Et lille eksperiment
Udført af få personer
Med det formål at lære på hele organisaOonens vegne

Hvorfor arbejde med prøvehandlinger?
Prøvehandlinger er en hurtigere, nemmere og praksisnær metode til at skabe
kulturforandringer, for det hele er en del af hverdagen. Der er ikke nogen
højtflyvende filosofisk lærebog eller guru bag arbejdet, der vil kræve et
uddannelsesforløb for ledelsen og nøglemedarbejdere for at kunne bruge
metoden. Det er simpelt og virkelighedsnært at lave prøvehandlinger, og alle
medarbejdere og ledere er nøglepersoner i arbejdet. Ser man muligheder for
forbedringer eller forandringer, kan man foreslå en prøvehandling, og selv
afprøve og evaluere den. Ingen kan gøre noget alene, for forandringer af
vaner skal ske i hverdagen og med støtte og opbakning fra ens kollegaer.
Citat fra projekt som del af afsluttende evaluering.

Prøvehandling som metode
Klassisk forandring
1. Langsigtede planer (2-5 år)

2. Alle på én gang. Forudsætter bureaukratiske
beslutninger og kompromisser tidligt i
arbejdet

Forandring med prøvehandlinger
1. Kortsigtede eksperimenter (0-8 uger)
2. Få der afprøver og lærer på alles vegne.
Hellere flere prøvehandlinger lavet af små
grupper med høj commitment
3. Der er kort til handling. Men pas på sjusk.
Derfor skabelonen…

3. Der går lang tid inden der handles.
Planlægningen tager lang tid
4. Der går endnu længere tid inden evaluering er
mulig (lav iteration)

4. Der fejles hurtigt og læres hurtigt –
datadrevet og inkrementel udvikling (høj
iteration)

Prøvehandling - skabelon
Fokus: i forhold til hvilken opgave/situation vil vi
lave en prøvehandling?
Målet: hvad er målet med prøvehandlingen?
Hvordan ved vi, om den virker?
Viden: hvad ligger til grund for
prøvehandlingen?
Handling: hvem gør hvad?
Evaluering: hvordan evaluerer vi
prøvehandlingen? (også de eventuelt negative
konsekvenser?)

Prototype - skabelon

Situationen: I hvilken sammenhæng bruges prototypen?
Mål: hvilken læring/effekt ønskes skabt?

Faglige overvejelser: hvilken faglig og forskningsmæssig viden ligger til
grund?
Handlinger: Hvem gør hvad for at skabe læringsmålene?
Tegn på læring/effekt: hvilke tegn på læring/effekt har vi set?
Betingelser: Beskriv de afgørende omstændigheder der skal være til
stede for at prototypen virker
Materiale: Hvilket materiale har vi samlet til prototypen, som andre kan
bruge (videoklip, fagligt materiale, billeder af praksis, mm.)?
Guideline til prototypen: hvilke anvisninger til handling gives til andre
der ønsker at bruge prototypen?

mi-oasen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at virksomheder nødvendigvis ender i oase-scenariet, da det afhænger af (1)
om man vil derhen, og (2) om man kan komme derhen. Såfremt
vi accepterer præmissen om, at organisationen ønsker at nå

en organisation (som helhed) kan tage i jagten på at nå oasen.
Vi har ved vores arbejde med erhvervsledere diskuteret mange
forskellige ruter – og mange forskellige ønskepositioner i
matricen.
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Fra:
Anvendt
autonomi – en
praksisguide om
medarbejderautonomi, april
2018

4 STARTER I OASEN

FATAMORGANA

AUTONOMI GIVES
Ledelsens villighed til at give autonomi

NVENDT AUTONOMI

Medarbejdernes villighed til at tage autonomi

AUTONOMI TAGES

Hvad gør lederne?

Inspiration
Videoer:
• https://www.youtube.com/watch?v=2B_FiaMhces&feature=youtu.be
• https://www.youtube.com/watch?v=RyhKogE_th8&index=3&list=PLOU7
OOuWqoDgk7HCaO9-CoQuzh9Hzg63e&t=76s
Materialer:
• https://agora.as/cases/videnproducerende-skoler
• https://agora.as/videnproducerendeskoler2

