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10.00 Velkommen og præsentation af konferencen

10.15 Forskellighed som et vilkår – og et problem, der skal løses 

ved Wendy W. Murawski 

Kan det overføres til en dansk kontekst 

ved Janne Hedegaard Hansen

11.10 Første workshoprunde

12.00 Frokost



PROGRAM eftermiddagen
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12.00 Frokost

13.00 Anden workshoprunde

13.50 Kaffepause

14.10 Tredje workshoprunde

15.00 Den vidensproducerende organisation 

ved Anders Granhof og Søren Willert

15.50 Afslutning og farvel og tak for i dag
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11.10-12.00 Første workshoprunde

1. Databaseret ledelse i PPR

Gruppe salon 26+27 

Mariagerfjord Kommune

2. Stærk fra start – en forebyggende PPR-indsats rettet mod 

0-1-årige

Gruppe salon 28+29 

Kolding Kommune

3. Co-teaching i praksis (Workshoppen gennemføres på 

engelsk)

Plenum

ved Wendy. W. Murawski

12.00 Frokost
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13.00-13.50 Anden workshoprunde

4. Viden om barnets stemme, som udgangspunkt for forandring

Gruppe salon 26+27 

Svendborg Kommune

5. ‘Undervisningsledelse’ – klasseintervention primært målrettet indskolingen

Gruppe salon 20+21 

Vesthimmerlands Kommune

6. Hvordan understøtter vi god undervisning i alle klasser – og særligt i de 

urolige klasser

Gruppe salon 28+29 

Odense Kommune

13.50 Kaffepause
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14.10-15.00 Tredje workshoprunde
7. Samskabt viden om omgivelsernes betydning for børns regulering i overgangen 

fra dagtilbud til skole

Gruppe salon 26+27 

Svendborg Kommune

8. Diamantforløb

Gruppe salon 28+29 

Kolding Kommune

9. Aalborg Kommunes handlevejledning mod bekymrende fravær

Plenum 

Aalborg Kommune

10. Specialistviden om førskolebørn (0-6)

Gruppe salon 20+21 

Institut for Kommunikation og Handicap

15.00 Vi mødes inde i plenum
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PPR

Læring og trivsel 
i dagtilbud og 

skole

Udsatte 
børn

Børn med 
psykiske 
problem-
stillinger

Unge 
indsats

Praksisnær
kompetence

udvikling

Børn med 
særlige 
behov



Socialdemokratiets psykiatriplan (den 22. maj)
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”Udvidelse af PPR. Den pædagogiske psykologiske 

rådgivning i skolerne skal udvides fra kun at have en 

konsulentfunktion til at tilbyde egentlig forebyggelse, støtte 

og behandling. Og til at omfatte unge også på 

ungdomsuddannelser. PPR skal udøve en fremskudt og 

opsøgende indsats i daginstitutioner, på skoler og 

uddannelsesinstitutioner og for eksempel kunne tilbyde 

både samtaleterapi og familierådgivning. PPR skal ud på 

skolerne, tæt på eleverne og være tilstede og tilgængelige 

i hverdagen, så elever og lærere let kan komme i kontakt 

med dem og få vejledning eller en god snak”
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Satspuljeprojekter

› I aftalen om satspuljen for 2019 – 2022 er der afsat 

120,4 mio. kr. til udvikling og forsøg med implementering 

af lettere behandlingstilbud i PPR målrettet børn og 

unge i mistrivsel i udvalgte kommuner i perioden 2019-

2022. 

› I satspuljeaftalen for 2017 blev der for perioden 2017-

2020 afsat i alt 123,1 mio.  til en investering i den tidlige 

og forebyggende indsats i PPR. Der i iværksat 105 

initiativer i 11 kommuner. 
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Forskellighed som et vilkår – og ikke et 

problem der skal løses
Ved Wendy W. Murawski, Ph.D. Executive Director & Eisner Endowed Chair Center for 

Teaching & Learning, Michael D. Eisner College of Education, California State University 

Northridge
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11.10-12.00 Første workshoprunde

1. Databaseret ledelse i PPR

Gruppe salon 26+27 

Mariagerfjord Kommune

2. Stærk fra start – en forebyggende PPR-indsats rettet mod 

0-1-årige

Gruppe salon 28+29 

Kolding Kommune

3. Co-teaching i praksis (Workshoppen gennemføres på 

engelsk)

Plenum

ved Wendy. W. Murawski

12.00 Frokost
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Frokost
Kl. 12.00- 13.00
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13.00-13.50 Anden workshoprunde

4. Viden om barnets stemme, som udgangspunkt for forandring

Gruppe salon 26+27 

Svendborg Kommune

5. ‘Undervisningsledelse’ – klasseintervention primært målrettet indskolingen

Gruppe salon 20+21 

Vesthimmerlands Kommune

6. Hvordan understøtter vi god undervisning i alle klasser – og særligt i de 

urolige klasser

Gruppe salon 28+29 

Odense Kommune

13.50 Kaffepause
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Kaffepause
Kl. 13.50- 14.10
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14.10-15.00 Tredje workshoprunde
7. Samskabt viden om omgivelsernes betydning for børns regulering i overgangen 

fra dagtilbud til skole

Gruppe salon 26+27 

Svendborg Kommune

8. Diamantforløb

Gruppe salon 28+29 

Kolding Kommune

9. Aalborg Kommunes handlevejledning mod bekymrende fravær

Plenum 

Aalborg Kommune

10. Specialistviden om førskolebørn (0-6)

Gruppe salon 20+21 

Institut for Kommunikation og Handicap

15.00 Vi mødes inde i plenum



Den 

Videnproducerende

Organisation

Andreas Granhof Juhl – agj@agora.as

Søren Willert – swi@agora.as

mailto:agj@agora.as
mailto:swi@agora.as


Hvem er Andreas?

https://agora.as/videnprod
ucerendeskoler2

https://agora.as/videnproducerendeskoler2


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. Positive afvigelser
3. Prototyper

Fokus:
1. Fagligt
2. Organisatorisk



SECI-modellen (Nonaka)



Mellervangskolen - resultater



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 tilgang til skolens hverdag. Teamene på skolen 
arbejdede med hverdagens problemstillinger 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 rigtig 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

Vi har en højere faglighed end før
Det skaber større arbejdsglæde

Vi reflekterer mere
Vi har større ansvarsbevidsthed

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

”Spot på succes” hjælper til at fastholde viden.Det somatiske område er styrket

Vi er blevet modigere. Vi tør udstille, hvad vi ikke ved.

Den forskel vi gør er blevet synliggjort for os selv.

Det private fylder mindre. Det professionelle fylder mere.



Det er også skoler …
… men ikke kun videnproduktion

Forløbsbaggrund på NN -skole: store arbejdsmiljøproblemer

❑ ”Vi skal ikke snakke om arbejdsmiljøet – i stedet skal vi satse på berigelse af 
arbejdshverdagen”

❑ Utroligt vigtigt, at alle får tillid til at projektet ikke er ’endnu et konsulentprojekt’, 
men reelt sammenvævet med arbejdshverdagen

Besøgsreferat-tema (1): teamforankret samarbejde

❑ Fokus flyttes væk fra indviklede problemanalyser og flyttes hen til handling og 
afprøvning. 

❑ Prøvehandlinger er altid udstyret med en prøveperiode. Hvis en prøvehandling ikke 
ser ud til at virke efter hensigten i første omgang, så må vi prøve noget nyt. 

❑ Det 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
❑ Det er for galt, at vi ikke kommunikerer med de øvrige teams! – Hvorfor 

har I så besluttet at mødes med mig i enrum? – Nåja …
❑ Det er simpelthen fantastisk inspirerende at have faglige dialoger på tværs 

af teams og med ledelsen 
Besøgsreferat-tema (3): Arbejdsmiljø og organisatorisk læring
❑ Gavner videnproduktion arbejdsmiljø? – Nej, dårligt arbejdsmiljø er 

ledelsens skyld! – Hvad så med at lave prøvehandlinger ift ledelsen? –
Nåja …

❑ På 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 til 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

Design af 
team

Ændre og 
udvikle 
rutiner

Udføre 
opgaverne

Chef-
ledte ”team”

Selv-administrerende 
team

Selv-
designende 
team

Selvstyrende 
team

Områder hvor teamet har 
kompetence

Områder hvor ledelsen 
har kompetence

Thompson, 2001



Positive afvigelser

Adfærd

Norm
Negativ 
afvigelse

Positiv
afvigelse

Variation 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? 



Positive afvigelser - skabelon
Fokus på fælles opgave

Observation: Hvilke positive 
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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Definition af prøvehandling

Et lille eksperiment

Udført af få personer

Med det formål at lære på hele organisationens 
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

3. Der går lang tid inden der handles. 
Planlægningen tager lang tid

4. Der går endnu længere tid inden evaluering 
er mulig (lav iteration)

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…

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?



Hvad gør lederne?
Fra: 
Anvendt 
autonomi – en 
praksisguide om 
medarbejder-
autonomi, april 
2018



Inspiration
Videoer:

• https://www.youtube.com/watch?v=2B_FiaMhces&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=RyhKogE_th8&index=3&list=PLOU7O
OuWqoDgk7HCaO9-CoQuzh9Hzg63e&t=76s

Materialer:

• https://agora.as/cases/videnproducerende-skoler

• https://agora.as/videnproducerendeskoler2

https://www.youtube.com/watch?v=2B_FiaMhces&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RyhKogE_th8&index=3&list=PLOU7OOuWqoDgk7HCaO9-CoQuzh9Hzg63e&t=76s
https://agora.as/cases/videnproducerende-skoler
https://agora.as/videnproducerendeskoler2


PÅ GENSYN
Vi ses igen til næste års

PPR-conference
d. 3. juni 2020 
Nyborg Strand
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