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Redskab: 4D modellen 
 
4D-modellen er en praktisk udmøntning af appreciative inquiry-processen, som handler om at 
skabe social og pædagogisk forandring ved at tage udgangspunkt i og bygge videre på det, der 
virker. Følger man som leder denne proces i forandringen og udviklingen af samarbejdet med 
nyankomne flygtninge-/indvandrerforældre, fremmer man et større engagement og ejerskab 
blandt medarbejdere og forældre, idet proces-modellen tager udgangspunkt i praksisfællesskabets 
erfaringer og drømme. 
 

 
 
 

Deltagere 

AI-metoden og 4D-modellen er anvendelig både internt i medarbejdergruppen, men den er mindst  

ligeså brugbar i forandringsprocesser, hvor man ønsker også at involvere forældrene i udviklingen 

af forældresamarbejdet. Således er antallet af deltagere ikke afgørende; modellen kan bruges på 

stue-/klasseniveau og/eller på institutions-/skoleniveau. Ledelsen, der faciliterer processen, skal 

dog være opmærksom på at formulere spørgsmålene til de forskellige faser på en måde, der gør 

det muligt for alle deltagere at bidrage med det bedste, de kan. 

• Ideel praksis 
udfoldes og 
beskrives 

• Værdier og fokus 
udvælges og 
besluttes

• God praksis 
anerkendes og 
udforskes

• Prøvehandlinger 
aftales og 
gennemføres

Destiny Discover

DreamDesign



 
 

Fremfærd Børn | www.vpt.dk/forældredidaktik 
2 

 

Tid 

4D-modellen kan gennemføres på ét møde, men man kan også strække faserne over en længere  

periode. Sætter man gang i en større forandringsproces kan man med fordel planlægge iterative  

forløb, hvor deltagerne gentagne gange kommer igennem de fire faser mhp. at udnytte 

erfaringerne fra prøvehandlingerne. 

 
Fremgangsmåde 
 

Trin 1: Discovery 

I den første fase er der fokus på at få afdækket de praksisformer og 
handlemønstre i forældresamarbejdet, der virker. Der skal således 
spørges ind til succeshistorier og positive erfaringer. Dette er første 
skridt i retning af at få etableret en fælles og værdsættende identitet 
for praksisfællesskabet af professionelle og forældrekan fremad se, at 
de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder.  
 

Trin 2: Dream 

I anden fase er det hensigten at udvide praksisfællesskabets vante 

praksisformer og tankebaner. Derfor lader man deltagerne udforske 

deres ønsker og drømme for et bedre forældresamarbejde. Ofte vil 

det være kærkomment at arbejde med ”fremtidsscenarier”, så 

ønsker og drømme bliver konkretiseret allerede i denne fase. Man 

kan altså som leder bede deltagerne om at beskrive, hvordan det 

kommende forældremøde forløber, hvis deres ønsker og drømme 

skulle gå i opfyldelse. 

 

Trin 3: Design 

I den tredje fase skal deltagerne gøre sig bevidst om de pædagogiske 

værdier og principper, som skal være styrende for den fremtidige 

praksis i forældresamarbejdet. Denne fase kan ofte opleves 

overflødig, men faktisk er det i denne fase, at man kan få diskuteret 

og tydeliggjort den ofte usagte værdiorientering, der præger alt 

pædagogisk arbejde. Det er også her der udvælges fokus og konkrete 

målsætninger.  

 

Trin 4: Destiny 

I den fjerde og afsluttende fase beskriver deltagerne mål, handlinger 

og opfølgning for konkrete prøvehandlinger, der skal realisere 

’drømmen’. Det er vigtigt at fastholde, at deltagerne skal beskrive og 
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udvikle nogle konkrete tiltag, som kan iværksættes inden for en kort 

tidshorisont. På denne måde fastholdes engagementet og energien i 

forandringsprocessen, idet deltagerne kan se en umiddelbar 

effektuering af deres bidrag til 4D-processen. Det er ligeledes vigtigt 

at understrege, at disse prøvehandlinger netop er prøvehandlinger. 

Dvs. at deltagerne nu kan forvente en tidsperiode, hvor de forskellige 

tiltag afprøves, hvorved der indsamles erfaringer, som skal være med 

til at finjustere tiltagene, førend man implementerer dem mere 

permanent. En sådan markering fra ledelsens side vil gøre deltagerne 

mere frie og kreative i deres forslag og beskrivelser til konkrete 

prøvehandlinger, idet der er mulighed for blive klogere. 
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