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Redskab 
 
 

Prøvehandlinger – Ledelse af små forandringer 
 
I en travl pædagogisk hverdag kan det ofte synes svært at overbevise medarbejderne om, at de 
udover at få de daglige opgaver udført også skal udvikle egen praksis. Ikke fordi medarbejderne 
ikke gerne vil udvikle egen praksis, men fordi de oplever ikke at have tiden til det; at 
praksisudviklingen bliver til noget ekstra. Dette er et generelt vilkår i den offentlige sektor. Det er 
også et vilkår, at dynamikken i det flerkulturelle forældregrundlag kalder på, at ledere og 
pædagogisk personale tænker innovativt i samarbejdet med nyankomne flygtninge-
/indvandrerforældre. 
 
Forskerne og praksisudviklerne Iben Duvald, Kirsten Engholm Jensen og Peter Wiborg Astrup har 
ved hjælp af (be)grebet ”prøvehandling” forsøgt at skabe værdi ud af de to grundvilkår: tidspres 
og innovationspres. De skriver (2015):  

”[P]røvehandlingen er en systematisk undersøgelse midt i den daglige drift af 
noget, man ikke ved, hvordan virker” 

Men styrken ved at bruge prøvehandlinger som innovations- og forandringsredskab er, at 
prøvehandlinger netop ikke kun er undersøgende, men netop HANDLINGER I PRAKSIS. Det vil sige, 
at man indenfor de eksisterende rammer i den pædagogiske praksis kan skabe forandring, 
samtidig med at man gennemfører samarbejdet med nyankomne forældre – bare på nye måder. 
 
Prøvehandlinger er karakteriseret ved fire innovations- og forandringsfremmende dimensioner, 
som gør, at man som dagtilbuds- eller skoleleder kan facilitere en involverende og anerkendende 
ledelses- og samarbejdskultur. 
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Prøvehandlingens fire dimensioner udgør samtidig fire faser i prøvehandlingens udførelse.  
 
Prøvehandlingen bygger således i udgangspunktet på de professionelles egen iagttagelse af en 
udfordring i samarbejdet med nyankomne forældre. For at skabe ejerskab til prøvehandlingen 
kræver det, at lederen indleder med en anerkendende behovs- og problemafdækning blandt 
medarbejderne (brug fx 4D-modellen). På den måde får medarbejderne selv mulighed for at 
formulere behovet for en prøvehandling. Herefter åbnes der op for de professionelles 
pædagogiske faglige kreativitet. Det er altså medarbejderne selv, der skal finde på nye måder at 
samarbejde med nyankomne forældre. I den kreative fase er det vigtigt at gøre ideerne konkrete, 
så de ”inden næste tirsdag” (Duvald m.fl., 2015) kan omsættes i praksis.  
 
I den forbindelse kan nedenstående model bruges: 
  

           
 

 
Modellen er udarbejdet frit efter (Duvald m.fl., 2015). 

 
 

Beskriv prøvehandlingen

Hvad gør I?

Sammen med hvem?

Hvor og hvornår?

Hvilke materialer, 
redskaber, lokaler skal I 

bruge?

Hvad vil I opnå? 
Hvem skal få 

noget ud af det? 
Hvad skal de få 

ud af det?

Hvordan og hvor 
hurtigt kan I 

vurdere effekten?  
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Udførelsen og vurderingen af prøvehandlingens effekt i praksis bygger i høj grad på 
medarbejdernes professionelle dømmekraft. Det vil sige, at mens de samarbejder med 
nyankomne forældre på nye måder, indsamler de erfaringer, som danner grundlag for vurdering af 
effekten. Måske ændrer de også prøvehandlingen allerede i praksissituationen, fordi de vurderer 
det påkrævet i relationen til forældrene. 
 
Idet prøvehandlingen indgår i den daglige hverdagspraksis rummer den et stort involverende 
potentiale. De fleste medarbejdere og forældre, der indgår i den daglige forældresamarbejds-
praksis vil på den ene eller anden måde blive berørt af prøvehandlingen. På den måde bliver 
erfaringsgrundlaget stort.  
 
Når prøvehandlingen er gennemført over en kortere periode, diskuteres erfaringer og 
prøvehandlingens ”hvem – hvad – hvor - hvordan” justeres. Måske prøves den af en gang til, 
måske er den klar til implementering og forandring af samarbejdet med nyankomne forældre. 
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