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sådan kan I bruge hæftet

dette hæfte er udarbejdet til personalet i pædagogiske 

institutioner og andre interesserede, der har brug for in-

spiration til at forbedre og udvikle samarbejdet mellem 

pædagoger og forældre i dagtilbud. I hæftet finder I gode 

eksempler, øvelser og idéer, som stammer fra et udviklings-

projekt, som 18 forskellige daginstitutioner i danmark 

deltog i.

Hæftet er en udløber af projektet ”Inkluderende samar-

bejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde, som er 

et udviklingsprojekt initieret af social-, børne- og Integrati-

onsministeret og gennemført af professionshøjskolen uCC 

i 2010-2012.

Hæftet kan bruges som basis for daginstituti-

oners udvikling og fornyelse af deres sam-

arbejdspraksis. for de fleste institutioner 

er forældresamarbejdet en praksis, man har 

arbejdet med i mange år og som er blevet udvik-

let gennem tiden. men for mange institutioner er det på 

trods af gode erfaringer interessant at sætte forældresam-

arbejdet under lup igen.

I inspirationshæftet kan I desuden få indblik i to centrale 

metoder til udvikling af forældresamarbejdet : praksisfort-

ællinger og aktionslæring i det mangfoldige forældresam-

arbejde.

Hvis I vil vide mere, så kan I finde yderligere læsestof i litte-

raturlisten bagest i hæftet.

kontakt
Ønsker I flere oplysninger er I velkomne til at kontakte 

programleder Hanne Toft, hato@ucc.dk.
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sådan gør I
brug øvelserne og de små cases som oplæg 

til en diskussion i personalegruppen. Øvelser 

og cases finder I på side 6-17.

 
VIl I VIde mere?
vil I arbejde videre er der på siderne 18-25 

en gennemgang af metoderne praksisfor-

tællinger, aktionslæring og kort om indefra- 

udefrablikket.



nye metoder til forældresamarbejde i daginstitutioner

om projektet
projektet ”Inkluderende samarbejdsformer i det mangfol-

dige forældresamarbejde” er et udviklingsprojekt initieret 

af social-, børne- og Integrationsministeret og gennemført 

af professionshøjskolen uCC i samarbejde med fire kom-

muner og 18 institutioner i 2010-2012.

baggrunden for projektet var ønsket om at udvikle nye 

metoder i dagtilbud til samarbejde med forældre om børns 

udviklings- og læreprocesser i dagtilbud. projektet var 

særligt rettet mod institutioner med flerkulturelle foræld-

regrupper. 
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ny tIlgang tIl det mangfol-
dIge forældresamarbejde

en god måde at starte på, når man ønsker at videreudvikle 

institutionens forældresamarbejde og diskutere praksis er 

at stille sig selv nogle indledende spørgsmål.  det kan være 

spørgsmål som: 

Hvordan omtaler I børn og forældre 

som enten har en migrationshistorie 

bag sig eller som har et andet moders-

mål end dansk?

er det væsentligt og hvad kan det evt. 

betyde for jeres praksis og måde at 

møde dem på?

opfatter I jeres institution som mul-

tikulturel eller som dansk? er der 

forskel?

Hvad kendetegner den multikulturelle 

institution i forhold til hverdagen i 

institutionen, og hvad kendetegner en 

institution, der ikke er multikulturel? 

Hvilke erfaringer har I hver især i per-

sonalegruppen med det multikultu-

relle? (Tag fx en runde, hvor I forklarer, 

hvilke sprog I hver især taler, og hvor-

vidt I selv har erfaringer med at bo 

andre steder end danmark?)
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udVIklIng af en 
samarbejdspraksIs

Indimellem kan det være nødvendigt at lave mindre æn-

dringer i den måde, institutionens forældresamarbejde er 

tilrettelagt på. det kan være, at det er en fordel, hvis foræl-

drene fik flere informationer om børnenes hverdag eller 

man ønsker at dokumentere dagligdagen med børnene på 

andre måder. Tit er det mindre ændringer og beslutninger, 

der kan klares over et personalemøde, men andre gange 

er der brug for at rutiner og vaner gås efter og vendes på 

hovedet. det er heller ikke altid lige nemt at se med det 

samme, hvilke forandringer der vil gavne eller styrke sam-

arbejdet i højere grad end det nuværende og derfor er der 

brug for tid og metoder til i første omgang at se den vante 

praksis i strakt arm. 
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•	

at arbejde med egne 
kulturelle forestIllInger

når man arbejder med mennesker i en kulturel komplek-

sitet, kan det være svært ikke at have allerede etablerede 

forestillinger om forskellige mennesker. det er meget men-

neskeligt, fordi det skaber en orden, en måde at forstå og 

håndtere forskelligheder på. med andre ord kan man ikke 

forstå alle menneskers handlinger. man sammenholder 

dem ofte med ens egne forståelser af fx et godt børneliv 

eller hvad det vil sige at være gode forældre. 

I det professionelle arbejde bliver det ofte en nødvendig-

hed at stoppe op ind i mellem og diskutere, hvilke kasser og 

forståelser vi aktuelt arbejder ud fra uden nødvendigvis at 

være klar over det. 

dIskuter fortællIngen 
om aya 

diskuter om I kan komme I tanke om 

en situation fra egen hverdag, hvor I 

blev overrasket over  jeres egne fore-

stillinger om en person? 
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fortællIngen om aya
aya startede i vuggestuen, da hun var 3 år gammel. det 

var svært for hende at starte, og hun græd hele tiden. da 

det havde stået på længe, blev vi bekymrede, og indkaldte 

moderen til en samtale. moderen fortalte, at aya derhjem-

me var vant til at få det meste af sin kost som sutteflaske, 

og hun havde svært ved at sove tidligt, så hun kunne være 

udhvilet til næste dag. aya holdt sig ifølge moderen vågen, 

fordi faderen arbejdede til sent, og hun ventede på, at 

han kom hjem og sagde godnat. mor fortalte endvidere, 

at aya ikke ville sidde ved bordet og spise og fik lov til at 

løbe rundt derhjemme, mens hun spiste. vi fik et indtryk 

af, at aya satte dagsorden derhjemme, hvilket hang godt 

sammen med, at vi oplevede, at hun havde det svært ved 

kravstilling, samt at hun jo faktisk så også var meget træt, 

når hun kom i vuggestue. 

vi talte længe med moren om, hvad hun kunne gøre, men 

fik det indtryk, at faderens arbejde, fravær og manglende 

deltagelse måske var en del af problemet, og vi fik et bille-

de af en mandsdominerende muslimsk far, der bestemte 

alt derhjemme. desværre så vi ingen ændring, mor fortalte, 

at hun havde smidt sutteflaskerne ud, men at aya stadig 

ikke ville spise morgenmad, så hun fik nu mælk i en drikke-

dunk! efter en uge besluttede vi at lægge hende i en barne-

vogn om morgen, når hun kom, her fik hun en overskuelig 

og rolig base, og det hjalp på en del af de problemer, vi 

oplevede. faderen så vi sjældent, men da vi indkaldte til et 

nyt møde, understregede vi, at faderen skulle være med. 

vi ville indkalde en tolk, men det var moderen ikke inte-

resseret i, men jeg sagde, at det gjorde vi altid, det var ikke 

hendes rolle at oversætte i denne sammenhæng. faderen 

var ikke klar over, at aya havde det svært, at hun ikke var 

kommet til tandlæge som aftalt, og at hun måske havde 

brug for nogle andre rammer. 

da mødet var slut, oplevede vi en far, som nærede en op-

rigtigt bekymring for sit barn, og vi så pludselig et helt an-

det billede af faren end det, moren havde tegnet, og som 

vi havde brygget videre på. faderen var engageret og ville 

hellere end gerne være med til at aflevere og hente aya. 
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samarbejde gennem samtale

samtale er en grundsten i samarbejdet med forældrene. 

Gennem samtale kan man skabe relationer og tillid, få et 

kendskab til familien og give dem indsigt i institutionen, og 

man inviterer til en fortsat dialog omkring barnet. 

nogle gange er det nemmere at skabe en god dialog med 

forældrene end andre gange. Ved at være opmærksom på 

kommunikationen og den kultur, der er i institutionen, kan 

man skabe en mere inkluderende samtalekultur, som invi-

terer flere forældre ind til en dialog. 
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rum for samtale 
I hverdagen har man ofte mulighed for at 

tale med forældrene, når de afleverer og 

henter deres børn. Ved at observere netop 

disse situationer viser det sig, hvorvidt man 

egentlig skaber rum for samtale i institutio-

nen. man kan for eksempel lægge mærke til 

og diskutere:  

•	 Hvor mange medarbejdere er til stede på disse tids-

punker, og har de medarbejdere, der er til stede, tid til 

at tale med forældrene?

•	 kunne det være en investering i samarbejdet at frita-

ge nogle medarbejdere fra andre pligter, således at 

de primært tog sig tid til at tale med de forældre, der 

bragte eller hentede?

•	 I hvilke rum bliver børnene ofte afleveret eller hentet, 

og indbyder disse rum til samtale eller til at man hur-

tig forlader institutionen?

•	 Taler man lige meget og godt med alle forældre, eller 

er der nogle forældre, hvor det er en god ide at være 

mere opmærksom på at få talt med dem? 

11Nye metoder til det mangfoldige forældresamarbejde i daginstitutioner
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fra underVIsnIngstone tIl 
udVekslIngstone

I en af børnehaverne i projektet var en del af projektet ba-

seret på forældreinterview.  forældrene blev interviewet 

for at give medarbejderne en større viden om, hvordan de 

så på institutionernes arbejde, hvilke fordele og ulemper, 

der var for børnene, og hvad de opfattede som mulige bar-

rierer i forældresamarbejdet. forældrene var meget åbne 

og ærlige, og institutionen valgte på den baggrund blandt 

andet at arbejde med kommunikationen med forældrene, 

da nogle forældre følte, at det var svært, når personalet 

ikke havde tid til dem, og de blev nedprioriteret. modsat 

oplevede personalet, at forældrene ikke altid gav sig tid. 

det resulterede i en masse observationer af, hvad der rent 

faktisk skete, når forældrene kom med deres børn om 

morgenen. Her blev det tydeligt, at garderoben ikke var et 

velegnet sted til modtagelse, samt at personalet talte an-

derledes til minoritetsforældrene. 

de talte i det, personalet valgte at kalde en undervisnings-

tone, hvor de ”underviste dem i, hvordan man takler insti-

tutionsliv”, hvorimod majoritetsforældrene blev mødt med 

en udvekslingstone. det vil sige en kommunikation, der var 

baseret på udvekslinger af synspunkter, og hvor hensigten 

ikke var at overbevise forældrene om institutionens ret.  

udvekslingstonen skabte en mere ligeværdig kommuni-

kation, som i længden skabte et bedre samarbejde og en 

bedre forståelse parterne imellem. I resten af projektet har 

personalet arbejdet med denne opmærksomhed, og det 

har betydet, at de har fået et andet forhold til forældrene, 

efter de har valgt at arbejde med denne opmærksomhed. 



undervIse eller udveksle? 
Hvis I kunne tænke jer at afprøve jer selv 

som institutionen her, kan følgende spørgs-

mål være en hjælp. Tag udgangspunkt i en 

samtale, der er foregået. 

•	 Hvor meget af samtalens indhold kom til at handler 

om, at du/I skulle informerer forældrene om et emne? 

(fx madpakker, ude liv, ture osv.) 

•	 Hvor meget handler om, at du er interesseret i at høre 

deres synspunkter? 

•	 Var det mere ”undervisning” end ”udveksling”?

•	 Hvordan fik du/I inddraget forældrene i samtalen og 

lagt op til en udveksling? 

InstItutIonspraktIk
I en institution havde man mulighed for at inddrage for-

ældre i en slags praktik. det var forældre, som ikke selv 

havde gået i institution, og som var usikker på, hvad det 

betød for deres børn. de forældre, der havde mulighed for 

det og lyst til det, blev tilbudt en praktik i institutionen, 

hvor de kunne følge en medarbejder rundt i 14 dage eller 

mere. det betød, at forældrene fik en større indsigt og 

kendskab til børnehaven som pasningstilbud.
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forældrestemmer

en god relation mellem forældre og pædagoger bygger bl.a. 

på en ligeværdig dialog og en lige adgang til kommunika-

tionen. Historisk set har det primært været pædagogerne, 

der dominerede i denne kommunikation. dette sættes nu 

til debat, ikke mindst i de institutioner, der har deltaget 

i projektet. der har man ganske enkelt ønsket at lytte til 

forældrenes stemmer og sætte sig ind i forældrenes per-

spektiver. 

at lytte til forældrene og at udveksle perspektiver (ikke 

nødvendigvis i forbindelse med ”svære sager”, men også) 

i en lang række sammenhænge i hverdagen, opleves som 

kvalificerende for det pædagogiske arbejde. 

forældrenes stemmer virker som en kærkommen ressour-

ce til at få kvalificeret og revideret det pædagogiske syn 

og praksis i institutionen. som eksempel kan nævnes en 

kommune, der i starten gerne ville sætte forældrene ind i 

(via kurser og forældrepraktiker), hvordan en dansk dag-

institution fungerede, og som nu efter en række perspek-

tiv-udvekslende samtaler med forældrene, ændret deres 

tilgang, så institutionerne (i stedet for forældrepraktik og 

kurser) satsede massiv på at udvikle og udvide den daglige 

kommunikation med forældrene gennem en lang række 

aktiviteter.

14

sommerfesten
vi holder sommerfest i institutionen, og 

en af de mindre grupper skal underhol-

de med et dansenummer. jeg ved, at ali 

hører musik hjemme, og spørger faderen 

om det er muligt, at han kan tage noget 

af det musik med, som ali har derhjem-

me. han virker begejstret, og næste dag 

har ali en Cd med. da alis far henter ali, 

fortæller han mig en lang historie om, at 

han brugte lang tid på at finde den rigti-

ge musik, og de hjalp hinanden med det. 

jeg kan mærke på ham, at han er glad for, 

at jeg spurgte.  

udVIdet mødetId I I nstItutIonen
I en institution var det efterhånden blevet et stort 

problem, at forældrene ikke overholdt mødetiderne. 

det betød, at børnene kom på forskellige tidspunkter 

og nogle gange midt i samlingen. det betød også, at 

det var svært at gå i gang med aktiviteter, fordi børne-

ne kom, når de andre var startet, og tit blev kede af, at 

de ikke havde været med fra begyndelsen. for perso-

nalet betød det, at de ikke rigtig kunne komme i gang 

med dagens program eller oplevede, at det var svært 

for de børn, der kom sent. personalet diskuterede der-

for, hvad det kunne skyldes, og om det måske handle-

de om, at børnene kom for sent i seng og ikke kunne 
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komme op om morgenen. mens disse diskussioner 

tog til, var der pludselig en fra personalet, der sagde 

” hvorfor skal man egentlig møde inden 09.30? ville 

det ødelægge dagen, hvis vi udvidede tiden? måske er 

der mange forældre, der har det godt med at tage det 

med ro om morgenen, og hvor børnene vil få glæde af, 

at forældrene har tid?” Institutionen forsøgte derfor i 

et par måneder at lave flydende mødetid og ændrede 

derefter deres aktiviteter, så det altid var muligt at 

komme ind i en. det endte med en så stor succes og 

tilfredshed, at de gjorde forsøget til en permanent 

ordning. 

forældrene åbnede sig meget mere overfor pædagogerne, 

og fortalte om private forhold (sorg og kriser), som de al-

drig ville have fortalt, hvis de ikke havde følt tryghed i rela-

tionen. forældrestemmerne har på den måde været med til 

at højne den faglige bevidsthed og givet pædagogerne en 

faglig succesoplevelse på arbejdet. 

den gode dIalog på trods af 
sprogbarrIerer
selv om man i institutionen bevidst arbejder med at skabe 

en dialog, som inddrager forældrene og giver dem mulig-

hed for deltagelse, så kan sprogbarriere betyde, at man skal 

gøre en særlig indsat for at overvinde disse. 

•	 saml en mappe med oversættelser af 

de mest almindelige beskeder. det kan 

fx være en ide, hvis man i kommunen 

udveksler sedler, som man har fået 

oversat, således at hver institution 

kan have en vifte af beskeder, der er 

oversat. det kan fx være besked om 

at huske lukkedage, at man skal være 

opmærksomme på lus, sygdom, minde 

om ture til skoven osv. 

•	 sørg altid for at have en tolk, særligt 

til de større samtaler, men helst så me-

get som muligt. Informer forældrene 

om, at der vil være en tolk til stede, og 

vær sikker på, hvilket sprog forældre-

ne taler. I mange lande tales der flere 

end et sprog

•	 det kan være en god ide at lære ord af 

forældrene, som man selv skal lære at 

udtale. det skaber tit en god relation 

og en mere afslappet atmosfære, hvis 

man som forældre er usikker på sine 

sprogkundskaber.

•	 sørg for at der er tid og ro til at tale.  

•	 sproglige accenter er ofte et spørgs-

mål om at vænne sit øre til andre lyde 

og nuancer



det tredje rum 

I en institution valgte man at arbejde med det, de kaldte 

et tredje rum. det tredje rum var hverken forældrenes 

rum eller personales, men et fiktivt rum, hvor forældre og 

personale havde lige meget at skulle have sagt. Hvis man 

fx havde oplevet en misforståelse, eller at forældrene ikke 

altid forstod, hvad personalet mente, gjorde som de var 

blevet rådgivet til etc. I stedet for at gøre det til et større 

problem, eller en konflikt, brugte de billedet på det tredje 

rum. Her kunne de møde forældrene og høre, hvad de tænk-

te, og hvordan de forstod eller havde forestået situationen. 

Her kunne personalet fremlægge deres synspunkter, og så 

kunne de sammen arbejde på en løsning, som begge parter 

var tilfredse med. det væsentlige i det tredje rum blev at 

overveje, om en episode kunne lægges ind, fordi man i det 

tredje rum ikke måtte overtale eller argumentere for sin 

egen sag, men skulle lytte og blive klogere på modparten.
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støVler tIl naja
naja har i en længere periode ikke haft fodtøj med, som 

efter vores opfattelse var passende i forhold til et mere 

koldt vejr. vi har spurgt najas mor flere gange, og har også 

givet hende en seddel med hjem. najas mor forklarer, at 

det kan være svært at få råd til nye støvler, og vi låner ham 

til at starte med nogle gummistøvler i institutionen. men 

en dag får jeg også talt med najas far, og jeg giver mig tid 

til at forklare, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det kan 

være et problem for naja. dagen efter samtalen kommer 

naja med nye sko, og da najas mor henter naja, kommer 

hun ind og takker mig.
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18 Inkluderende forældre samarbejde i praksis

endnu mere VIDEN
udefra og Indefra-blIkket

daginstitutionens pædagogiske arbejde – og herunder 

samarbejdet med etniske minoritetsforældre – kan ses ud 

fra to perspektiver, nemlig et medarbejder-perspektiv og et 

observatør-perspektiv. det kan også kaldes et indefra- og 

udefra-perspektiv. perspektiverne bruges som en metode 

til at kvalificere det pædagogiske arbejde. 

udefra-blIkket
I et udefra-blik er observatøren ideelt set objektiv. det er 

en person, der helst kommer udenfor institutionen, og er 

derfor ikke bærer af det pædagogiske arbejdes konflikter, 

dilemmaer og vanskeligheder i daginstitution. (det er dog 

også muligt, at udefra-blikket også kan repræsenteres af en 

medarbejder, hvis personalet er indforstået med præmis-

serne herfor). 

udefra-blikket har et fugleperspektiv på det pædagogiske 

arbejde og forsøger at undersøge sammenhængen mellem 

mål, midler og praksis. man ser f.eks. på institutionens 

mål med forældresamarbejdet, mulighederne for at nå 

målet, og de konkrete måder samarbejdet finder sted på. 

udefra-blikket er optaget af at identificere og beskrive 

sammenhænge mellem de tre elementer uden at vurdere 

personalet eller forældrene. 

dertil kan der bruges forskellige metoder som f.eks. samta-

ler med udvalgte medarbejdere og forældre, nærlæsning af 

centrale dokumenter, observationer af forældresamarbej-

det, læsning og registrering af medarbejder producerede 

tekster og udtalelser osv. 



Indefra-blIkket
Indefra-blikket er derimod optaget af den enkeltes op-

levelse og opfattelse f.eks. af forældresamarbejdet i den 

konkrete institution. medarbejderen, der er involveret i 

forældresamarbejdet, tolker og vurdere begivenhederne 

som regel ud fra en position, der er præget af pågældendes 

erfaringer med forældrene i institutionen, pågældendes 

uddannelsesbaggrund, sociale og erhvervsmæssige erfarin-

ger, køn, sociale klasse, opdragelse mv.  Indefra-blikket kan 

godt have et skær af selv-centrerethed, idet medarbejderne 

i institutionen ofte vil mene, at deres måde at arbejde med 

forældrene på, er det mest ideelle og rigtige, som ”de an-

dre” måles og vejes i forhold til. 

med et indefra-blik kan man få adgang til den enkeltes 

følelses- og oplevelsesmæssige sider af forældresamarbej-

det, hvilket naturligvis er meget vigtigt for engagementsni-

veauet. 

der er brug for begge blIkke
I det pædagogiske arbejde er der brug for begge blikke. der 

er brug for de personlige og kropslige ”indefra” oplevelser 

og erfaringer, som medarbejderne er eksponent for, og på 

den anden side er der brug for de udefra-blikkes begreber, 

kategoriseringer og definitioner på forældresamarbejdet i 

almindelighed og i det konkrete forældresamarbejde i in-

stitutionen. alene ved at sammenholde disse to blikke, kan 

vi komme tættere på et mere adækvat billede af forældre-

samarbejdets karakter. 
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aktIonslærIng 
Ved aktionslæring planlægger man en aktion, beslutter 

hvem der skal udføre den og hvem der skal observere. ef-

terfølgende skal den/dem der udførte aktionen og dem der 

observerede mødes til den didaktiske samtale. 

praksIsfortællInger
praksisfortællinger er korte skriftlige fortællinger fra hver-

dagen, som skrives af personalet, og som indeholder fort-

ællinger om selvoplevede hændelser fra daginstitutionen. 

fortællingerne skrives ned kort efter en hændelse eller 

oplevelse
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aktIonslærIng

Hvad er aktionslæring?

aktionslæring betyder, at man ønsker at eksperimentere 

med forandringer i dele af ens praksis. 

I en gruppe eller i hele personalegruppen besluttes, det 

hvad man ønsker at eksperimentere med. det kan fx være 

forældremøder på nye måder. det kan være samtaler med 

forældrene, eller det kan være en ny struktur. det kan være, 

at man gerne vil give forældrene mulighed for at komme 

til forældrekaffe en gang om måneden for her at formidle, 

hvad børnene har arbejdet med og lavet osv. det vigtige er, 

at man aftaler en aktion, hvem der skal udføre den, og så 

skal to i personalegruppen observere. det gør man ud fra 

følgende skema.

observationsskema                                                                                                                           navn:              dato:

problemfelt eller fokusområde

den valgte aktivitet

Hvordan er aktiviteten organiseret og hvad sker der?

Hvem deltager i aktiviteten og hvordan?

22



den dIdaktIske samtale
efterfølgende skal den/dem, der udførte aktionen, og dem 

der observerede, mødes til den didaktiske samtale. I den 

didaktiske samtaler fremlægges observationerne ud fra 

følgende punkter:

efterfølgende skal dem der udførte selve aktionen sige, 

hvad de tænker. samtalen skal forstås som en mulighed for 

at udvikle praksis sammen og er ikke en vurdering af kolle-

ger men en observation af muligheder. samtalen skal der-

for være konstruktiv og foregå som en sparring jf. skema.

•	 Hvilken aktion satte du/I i gang og med hvilke formål?

•	 Hvad gjorde du/I ?

•	 Hvordan tror du at aktionen har betydning i forhold til forældresamarbejdet?

•	 Hvilke overvejelser giver det anledning til?

•	 Hvorledes tænker du/I det fortsatte arbejde?

læs mere om metoden i aktionslæring i dagtilbud bupl og uCC. 2009.
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praksIsfortællInger

praksisfortællinger bruges som baggrund for refleksioner. 

Hvad er en praksisfortælling, og hvad kan den bruges til? 

praksisfortællinger er skriftlige fortællinger, som skrives af 

personalet, og som indeholder fortællinger om selvopleve-

de hændelser fra hverdagslivet i dagtilbuddet. fortællin-

gerne kan have forskellige fokus, og som regel skrives de 

ned kort efter en hændelse eller oplevelse. 

man kan enten vælge i en personalegruppe at sætte fokus 

på et særligt emne fx forældresamarbejdet. det kan også 

være, at man sætter fokus på en særlig del af forældre-

samarbejdet, fx fortællinger om at modtage forældre om 

morgenen, eller fortællinger om samtaler med forældre. 

det væsentlige er, at dem der skal lave fortællingerne, har 

et klart billede af, hvad der skal beskrives. det kan ligeledes 

være afgørende, om man vælger at tage udgangspunkt i 

positive fortællinger eller i fortællinger, som handler om 

problemstillinger eller misforståelser eller mere neutrale 

fortællinger.  det vigtigste ved praksisfortællinger er i vir-

keligheden den måde, man efterfølgende behandler dem 

på eller diskuterer dem på. praksisfortællinger viser ikke 

virkeligheden, men er fortællinger, man kan bruge til selv 

at blive opmærksom på et særligt tema, på rutiner, på selv-

følgeligheder og praksisser. 

 

gode råd, Inden du begynder
•	 en praksisfortælling skal helst være så beskrivende som mulig uden fortolkninger eller normative beskrivelser.

•	 det kan være en god ide, at alle prøver at lave en lille fortælling til at starte med for at komme i gang og se, 

hvad det vil sige.

•	 en fortælling kan bygges op efter denne simple form; hvad skete der til at starte med, hvad skete der så, og 

hvad skete der til sidst? 

•	 fortællingerne skrives i hånden, og kan evt. renskrives, hvis det letter analysearbejdet. men det er en god ide 

at holde det simpelt for at overkomme det i hverdagen. 

•	 beslut fra starten omfanget af praksisfortællingerne. 
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analyse og dIskussIon
Ideen med at pille praksisfortællingerne fra hinanden med 

analysespørgsmål er at give mulighed for at se og disku-

tere situationen på andre måder og dermed at diskutere 

praksis fra andre vinkler end de gængse. Ind i mellem bliver 

man opmærksom på væsentlige temaer, som man så kan 

forfølge og arbejde videre med.  analysespørgsmålene skal 

ofte stilles specifikt i forhold til institutionen, og de temaer 

man har sat fokus på. de nedenstående analysespørgsmål 

er hentet fra institutionernes projekter: 

Øvelser
•	 Hvad tænker du / I fortællingen hand-

ler om?

•	 Hvad undrer jer, og hvad overrasker 

jer?

•	 prøv at lægge forskellige perspektiver 

på fortællingen fx hvordan ser det ud 

fra barnets perspektiv, fra forældrenes 

perspektiv og fra personalets perspek-

tiv?

•	 Hvilke spørgsmål rejser fortællingen i 

forhold til jeres praksis?

•	 Hvad viser fortællingen ikke? er der 

noget, I kunne tænke jer at blive kloge-

re på og hvordan?
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