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Projektet ”Fødselsforberedelse med litteraturen som redskab” har undersøgt 
hvilken rolle biblioteket og litteraturen kan have for førstegangsforældre. 
I projektet blev der udviklet en anderledes fødselsforberedelse for en gruppe 
kommende forældre.

Projektgruppen bestod af to bibliotekarer fra Randers Bibliotek og fem 
jordemødre fra Regionshospitalet Randers:

Louise Boel, Projektleder og bibliotekar
Eva Becker, Bibliotekar
Trine Fritzner Jensen, Kvalitets- og udviklingsjordemoder
Monica Lund Pedersen, Jordemoder
Cecilie Moos Christensen, Jordemoder
Julia Friis Andersen, Jordemoder
Tina Margrethe Nielsen, Jordemoder

Dette hæfte er udarbejdet af narrativ konsulent Sidsel Arnfred og er en beskri-
velse af projektgruppens erfaringer, deres ny viden og de særlige pointer fra 
forløbet.

”Samskabelsen har været selve pointen i 
dette projekt. Vi var tvunget til ikke at vide, 
hvad vi fik ud af det. Det var en rejse, hvor 
vi prøvede os frem. Sådan er det ikke ofte i 
projekter i sundhedsvæsnet.” 
(Jordemoder)

”Projektet har styrket oplevelsen af at være 
litteraturformidler. Og litteraturen var ikke 
afhængig af os, den kunne leve videre med 
jordemødrene; som en stafet vi gav videre” 
(Bibliotekar)

Projektet
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En af de vigtigste erfaringer i projek-
tet var, hvilken effekt brug af litteratur 
viste sig at have i sammenhæng med 
fødselsforberedelse og sundheds-
fremme. 

I praksis valgte projektgruppen, at 
bibliotekarerne fandt litterære tekster, 
som omhandlede graviditet, fødsel, 
amning, barsel og forældreskab. 
Teksterne blev gennemgået sammen 

Hvad er det litteraturen kan?

”Det vildeste har været det der med den 
stemning, som oplæsningen skabte”

med jordemødrene, og der blev valgt 
tekster ud, som matchede de emner 
der var blevet valgt at fokusere på i 
undervisningen. Det var korte uddrag 
fra tekster, som tog højst 3 minutter 
at læse op. 

Sætte en stemning, der
 styrker underviserens 

mulighed for god formidling

Være en
indgangsreplik 

for temaer

Være en legitim stemme 
at bruge til formidling af kompleks 

erfaring

Sætte et yderligere 
perspektiv på emnet 

Konkretisere emnet 
i fortællingen

Åbne op for et møde med 
en større ydmyghed for 

individet

Sætte dialog 
i gang

Litteraturen kan:



I det følgende beskrives gruppens 
proces, samt mere om ovenstående 
erfaringer med brug af litteratur i den 
fødselsforberedende undervisning. 

At anvende skønlitteratur i sund-
hedsfremme har fået et øget fokus i 
flere faggrene. Det har mange navne, 
blandt andet ”narrativ medicin” og 
”biblioterapi”. 

Det centrale i denne idé er men-
neskets evige trang til skabelse af 
mening i de omskiftelige livssituati-
oner, de er i og dettes betydning for 
oplevelsen af identitet og følgende 
handlemuligheder. Litteraturen åbner 
for mangfoldigheden og komplek-
siteten i menneskelivet, den favner 
dilemmaerne og det ikke-strømline-

Samskabelse tager tid
En af de ønskede effekter af projektet var, at udviklingen 
af de nye tilbud skulle være noget som gruppen ikke 
havde kunnet lave, uden hinanden som samar-
bejdspartnere. Opmærksomheden var derfor på faren 
for, at faggrupperne blot bød ind med det man hver især 
var bedst til. Så en af de centrale bestræbelser i projek-
tet var at insistere på, at der skete en samskabelse, be-
skrevet som det at ”tage noget fra sit eget og skabe 
noget fælles nyt”.

de, den almindeliggør det svære og 
sætter ord på det smukke og skønne. 

Når man møder litteratur, som griber 
noget af alt dette med fortælling og 
poesi, aktiverer det flere nuancer i 
menneskers levede liv. Det giver bl.a. 
de kommende forældre mulighed for 
en bredere forståelse af dem selv i 
denne livsfase og måske overbæ-
renhed over for dem selv og deres 
partner. 

Litteraturen inviterer til at reflektere 
over de krav, som omgivelserne stil-
ler og lader mennesker tage stilling 
til og komme tættere på deres egne 
værdier. Det at vide, at man handler i 
overensstemmelse med sine værdier 
i sit liv, øger livskvaliteten og handle-
kompetencerne hos den enkelte.
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I den forberedende periode, inden det endelige undervis-
ningsprogram blev udfærdiget, mødtes gruppen blandt 
andet til tre inspirations-workshops med henholdsvis 
narrativ Konsulent Sidsel Arnfred, litteraturprofessor Pe-
ter Simonsen, og psykolog Svend Åge Madsen. 
Sidsel Arnfreds workshop kickstartede processen og 
som det sidste i projektet evaluerede hun med gruppen. 
Evalueringen danner grundlag for denne pixi-rapport.

Det viste sig at have stor betydning, at projektgruppen 
havde de tre fælles workshops. De fælles oplevelser gav 
en fornemmelsen af en samlet gruppe og en fælles refe-
rence i forhold til det, de skulle udvikle sammen. 

”Det var godt at høre andre, der sagde, at det 
var naturligt med samspil mellem litteratur og 
sundhed”. (jordemoder)

Disse workshops styrkede det fælles formål med projek-
tet og legitimerede at undersøge det nye og uvante miks 
af fagligheder. At være vidne til hinandens bevægelser 
og erkendelser i relation til projektet, blev en kilde til 
gensidig inspiration og styrkede relationerne. Det gav en 
generel fornemmelse af arbejdsiver, og at alle var opsat 
på at få noget godt ud af det.

”Personligt for mig har det været en vild rejse, 
som har åbnet mine øjne for hvad samarbejdet 
kan gøre” (Bibliotekar)  

Gennem samarbejdet er der blevet fastholdt en løben-
de opmærksomhed på og beskrivelse af det særlige, 
man som to faggrupper har fælles. Det fælles blev kaldt 
”historierne”, ”det menneskelige” eller ”en fødsel er jo en 
fortælling”. 

”Bibliotekarer og jordemødre er i virkeligheden 
ikke så langt fra hinanden. Vi arbejder med 
mennesker og er fælles om historier” 

7



Stol på processen
I projekter, hvor der til en start ikke er en endelig vej eller et beskrevet produkt, 
er der brug for tillid til, at processen vil vise én mere, end man ved nu. Man 
skal, så at sige, stole på, at processen viser nye veje, når man skal agere i 
det ukendte landskab. At stole på processen handler om at give projektet en 
chance, selvom man ikke synes at have fundet meningen i starten.

En af de faktorer, der havde betyd-
ning for troen på dette projekt, var 
blandt andet den åbenhed som pro-
jektledelsen fastholdt og bestræbel-
sen på at alle skulle være ligeværdige 
og føle sig hjemme i projektet.
”Det var svært i starten, men på 
en mærkelig måde åbnede det sig 
alligevel for mig – det åbnede sig i 
muligheder” (Jordemoder)

”Jeg har fået større 
respekt for processen i 
projektarbejdet.” (Bibliotekar) 

I starten af projektet var deltagerne 
på besøg hos hinanden i deres dagli-
ge arbejde. Blandt andet deltog de to 
bibliotekarer i et traditionelt fødsels-
forberedelseskursus og fik dermed et 
indblik i, hvordan det normalt foregår. 
Det at få en forståelse for hinandens 
verdener, få indsigt i hinandens fag-
ligheder, få øje for de faglige kompe-
tencer og ”være med på kontoret” 
opleves at have haft stor betydning 
for gennemførelsen af projektet.

”Sjovt at blive set på udefra”

”Man skal turde prøve noget 
nyt, det giver så meget. Folk 
skal bare kaste sig ud i det”
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Kill your darlings
Projektets formål var at få litteraturen 
i spil i et sundhedsfremmende per-
spektiv med den fødselsforbereden-
de undervisning som ramme. Men 
selvom formålet ikke primært var at 
arbejde med et nyt tilbud inden for 
fødselsforberedelse, førte arbejdet 
med at integrere brugen af litteratur 
til en konkret forandring af den vanli-
ge undervisning. 

Dette gav anledning til en refleksion 
over, hvilket formål der er med den 
fødsels- og forældreforberedende 
undervisning, og hvad litteraturen 
skal kunne i denne sammenhæng. 
Hvor stor en del skal være formid-
ling af videnskabelige og erfarings-
mæssige fakta, og hvor stor en del 
skal være formidling af erfaringer fra 
levet liv, og hvordan den enkelte kan 
opleve det? 
Det er her, litteraturen med sine 
fortællinger kan skabe en oplevel-
sesmæssig ”almengørelse” af det, 
der ellers for de kommende forældre 
kan opleves som noget de står alene 
med. Samtidig kan det give poetiske 
og sansemæssige billeder af det, 
som de ikke har oplevet endnu. 

”Litteraturen handler om at 
kunne sætte sig ind i andres 
verdener”

Jordemødrenes oplevelse af deres 
vanlige undervisning var, at der var 
en tendens til at fokusere meget på 
fødslen, selvom det i større perspek-
tiv er en lille del af det, der skal ske.  
Opmærksomheden på at ”man er 
jo forældre hele livet”, åbnede for at 
undervisningen kunne disponeres 
meget anderledes. Væsentlig for 
ændring af konceptet var at skippe 
meget af den vanlige information.

”De sidder her til 
”tørsvømning”, er lutter ører 
og forstår måske alligevel ikke 
så meget”
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Programmet 
Én af de mange inspirationer gruppen gik videre med fra workshoppen med 
Svend Åge Madsen var, at målrette noget af undervisningen specifikt til fæd-
rene/partneren. Jordemødrene havde oplevet at de forsømte fædrene i deres 
vanlige undervisning. På et arbejdsmøde blev alle boldene kastet op, og der 
blev udarbejdet et program, som samlede ideerne og inspirationerne på tre 
undervisningsgange. 

Nogle af de benspænd, som dukke-
de op i forhold til at ændre på under-
visningen var mangfoldige.

Jordemødrene 
oplevede sig som 

ambassadører for en 
sag, for den gode fødsel, 

og havde meget på 
hjerte, de syntes, 
skulle formidles.

Jordemødrene følte 
sig som sundhedsfaglige 
forpligtende til at infor-

mere. Det var svært at give 
slip på indhold, som man 

synes burde have været en 
obligatorisk del af under-

visningen.Jordemødrene fulg-
te som oftest en fast 

undervisningsplan, hvor 
man ved sygdom kunne 

tage over for hinanden. Det 
kendte fundament skabte 
tryghed, når man uforbe-
redt stod i en undervis-

ningssituation.

Jordemød-
rene oplevede 

sig som ”please-
re”, som gerne ville 
give de kommende 

forældre det, de 
ønskede.
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Fødsels- og forældreforberedelsen på biblioteket var planlagt ud fra samme 
indhold som det fællesregionale tilbud til kommende førstegangsfamilier – 
med et twist. Der var behov for at nedprioritere mængden af information for at 
skabe tid til fortællinger, refleksion og dialog. Kurset bestod af tre moduler. 

1.
At blive en familie – det handlede om parforhold, samliv, sex, 
efterfødselsreaktioner og samspillet med det nyfødte barn.

Litteratur: om det at blive forældre og forældreskabet fortalt af 
en far. 

2.
At føde – "FAQ" om fødslen, det som vi har erfaret, at parrene 
efterspørger viden om forud for fødslen, herunder hormonernes 
rolle i fødslen, fødslens faser, komplikationer, smertelindring og 
partnerens rolle.

Litteratur: Fødselsfortælling, fortælling om oplevelsen af veer i 
fødslen forskellige faser, farrollen.

3.
Det nyfødte barn - Spædbarnets trivsel og amning. Event 
for kommende fædre om heltefortællinger og farrollen gennem 
tiden. Samtidig blev de gravide enten tilbudt gode øvelser til 
afslapning og rebozo eller spørgetime, hvor de kunne bestemme 
dagsordenen.

Litteratur: om forældreskabet og en fortælling, der kan bruges, 
når kroppen skal slappe af og afstresse. 

Alle kursisterne blev desuden tilbudt en rundvisning på fødeafsnittet. 
På modulerne blev der arbejdet i grupper, diskuteret ud fra cases og set film. 
Der blev afholdt to forløb med dette program, med hvert sit par jordemødre 
som undervisere, og hvor begge bibliotekarer deltog på alle moduler på begge 
forløb.
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Bibliotekarernes rolle

Bibliotekarerne udvalgte relevant lit-
teratur til oplæsning. I første omgang 
var det meningen at bibliotekarerne 
skulle læse skønlitteraturen op, men 
jo længere de kom i arbejdsproces-
sen jo mere naturligt blev det, at det 
skulle være jordemødrene selv, der 
læste litteraturen op.  

Den første gang, under temaet 
samspillet mellem barn og forældre, 
fortalte to børnebibliotekarer, hvor-
dan man kan skabe nærvær ved at 
læse og bruge pegebøger til de helt 
små samt synge og spille musik. En 
far responderede efterfølgende: ”Jeg 
har ikke meget føling med det at 
skulle være far….Men oplæg om 
litteratur og musik gjorde det lidt 
mere konkret”. 

En bibliotekar, som også holder skri-
veworkshops, fortalte om, hvordan 
og hvorfor man skal skrive minder og 
oplevelser ned, som også relaterer 
sig til ideen om at skabe og fastholde 
mening gennem sine egne fortællin-
ger om det oplevede.

Mænd og kvinder blev delt op under 
fødselsforberedelsen for at se om 
det ville skabe en mere åbenhjertig 

dialog og umiddelbart gav det et helt 
andet samspil. Især fædrene gav 
udtryk, at det var godt at blive splittet 
op. To mandlige bibliotekarer holdt 
et oplæg for mændene som hed: 
”Jeg troede mit liv var forbi, men 
så viste det sig heldigvis, at jeg 
bare skulle være far” – en man-
desnak om musik, film, bøger, livets 
mening og den slags. De to mænd 
tog udgangspunkt i deres egne erfa-
ringer som fædre samt film, bøger og 
musik, som fortalte om faderrollen på 
forskellig vis.

De gravide kvinder lavede i samme 
tidsrum afspændingsøvelser og talte 
om amning med jordemødrene.

”Jeg troede at mit liv var forbi, 
men jeg skulle bare være far”. 
Det ville jeg aldrig kunne sige 
med den samme troværdighed 
til fædrene” 
(Jordemoder, der lod to mænd 
overtage fødselsforberedelsen 
for fædrene en stund)
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Biblioteket i baggrunden og 
litteraturen i forgrunden 
Et af projektets formål var at un-
dersøge bibliotekets betydning 
som mødested, når det kommer til 
sundhedsfremme. Ideelt skulle fød-
selsforberedelsen have været afholdt 
i selve bibliotekslokalet, men det 
kunne i praksis ikke lade sig gøre og 
derfor blev det et mødelokale oven-
på biblioteket, og de gravide kom 
dermed ikke ind i selve biblioteket. 
Men de var dog stadig trukket ud af 
sygehusrammen og mødte dermed 
jordemødrene i en anden kontekst.

”Tænk, at bibliotekerne kunne 
bibringe dette”

Jordemødrene var opmærksomme 
på ikke blot at tage deres ”gamle” 
fødselsforberedelse med på bibli-
oteket. Projektet skulle jo være en 
anledning til at bryde fri af det van-
lige. Og en af effekterne af at flytte 
undervisningen ud af fødegangen, 
var en ændring af den stemning der 
var i undervisningen. Mødet med den 
gravide familie var anderledes, og 
noget nyt oplevedes muligt.

Lokalet blev gjort hyggeligt med 
blomster på bordene, lækkerier og 
forskellige drikkevarer. Der var en 
nøje udtænkt bordopstilling i grupper, 
notesbøger til at skrive på samt en 
masse biblioteksbøger. Det var bøger 
om alt inden for emnet og udover 
emnet, der lå spredt ud på bordene 
til nøjere studie.

En af projektets centrale pointer for 
bibliotekarerne var, at de fokuserede 
på selve litteraturen som det vigtige; 
at de var litteratureksperter og havde 
fokus på selve litteraturen og ikke så 
optagede af at skulle hverve parrene 
som bibliotekslånere. Den vanlige 
procedure med at vise rundt på bib-
lioteket blev pludselig ikke vigtig, når 
litteraturen tog opmærksomheden.

”Selve litteraturen er kommet 
til at betyde så meget, ikke 
biblioteket. Det er bare et 
mødelokale i et stort hus”

En meget central pointe var at jor-
demødrene, med bibliotekarernes 
ekspertise, følte en støtte og en tryg-
hed i at kunne inddrage litteraturen 
i undervisningen, som også overra-
skende hjalp dem til at komme ind på 
ellers svære emner. Bibliotekarerne 
blev mindet om, at litteraturen ikke 
nødvendigvis hænger sammen med 
et biblioteket og kan sagtens læses 
op alle mulige andre steder, med nye 
og overraskende effekter.

”Vi [Bibliotekarerne] oplevede 
at jordemødrene i praksis tog 
litteraturen til sig.”
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Jordemødrenes nytænkning og 
refleksion over formidlingen
Med litteraturen som medspiller 
i formidlingen, gav projektet de 
deltagende jordemødre en forøget 
refleksion på, hvordan de fremadret-
tet vil formidle. Undervisning kunne 
også handle om at kaste bolde op 
og give mulighed for refleksioner hos 
deltagerne; man behøvede ikke at 
”binde sløjfe” på alle emner. Nogle 
overvejelser kunne godt efterlades 
”åbne” for deltagerne at tænke og 
tale videre om. 

”Er blevet mere klar på 
hvordan jeg er som formidler”

Man kan som underviser alligevel 
aldrig fortælle alt om fødsler og for-
ældreskab. Den tanke gav næring til 

ideen om, at deltagerne lærer mere, 
når de får mulighed for at sætte ord 
på deres egne overvejelser. Man skal 
som underviser have tillid til, at delta-
gerne nok skal nå frem til nogle af de 
pointer, man ellers ville have serveret 
for dem.  Det kan give nye mulighe-
der i undervisningen, hvis man som 
underviser slipper behovet for kontrol 
af, hvad deltagerne får af udbytte; 
for det kan alligevel ikke kontrolleres, 
hvad de tager med hjem.

”Det har for mig været en 
erkendelse af, at det er okay 
at vi ikke siger alt det, vi har 
på vores slides – de kan godt 
føde alligevel”
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Fra workshoppen med Sidsel Arnfred, blev gruppen 

inspireret af en metafor for bl.a. undervisningsfor-

mer, som er beskrevet af den franske filosof Gilles 

Deleuzes: Forskellen på kuglestødere og surfere. 

(”Forhandlinger” 2006) 

At udføre et kuglestød udgør en anstrengelse, en 

modstand, noget der skal løftes fra jorden, og hvor man 

[som underviser] alene skal støde hele vægten afsted. 

Som surfer sætter man sig ind på en allerede eksisterende 

bølge, bevægelser der er der i forvejen. Her handler det 

mere om, hvordan man ”kommer ind”, altså det rette 

øjeblik, fremfor at være udgangspunkt for en anstrengelse. 

Billedet henviser blandt andet til, at man som underviser 

kan tage afsæt i deltagernes egne overvejelser, levede liv, 

spørgsmål, overvejelser; at huske at der altid allerede er 

”bevægelser” tilstede hos deltagerne, som kan aktiveres. 

Men også, at det ikke nødvendigvis handler om at afslutte 

og lukke emner, men måske lige så meget om at sætte 

tanker i gang. 
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At skulle formidle på nye måder, uden at vise pow-
erpoints, gav anledning til at trække gamle undervis-
ningsmidler ind igen, såsom en hæklet ”livmoder”, en 
model af et bækken og en dukke, hvormed man viser 
selve barnets passage.  

”Jeg har personligt fået et stort udbytte. Jeg 
kommer til at undervise på en anden måde, 
gøre brug af andre metoder fremadrettet”

Men det gav også anledning til at udvikle en plakat 
med metaforer for fødsel og forældreskab, der blev 
brugt i undervisningen som en gennemgående refe-
rence.
Plakaten havde til formål at illustrere fødslen som 
en rejse mod forældreskabet, hvor parrene mødte 
udfordringer, der skulle overkommes for at nå målet 
med rejsen. Plakatens illustrationer kan blandt andet 
understøtte beskrivelsen af fødslens faser. Dels var 
ideen, at plakaten på den måde kunne aktivere nogle 
af de tanker, som parrene havde i forberedelsen og 
bruge dem aktivt under fødslen. Så de ligesom kunne 
genkende de forskellige faser i fødslen og måske 
have dannet sig tanker om, hvordan de ville håndtere 
situationen. Den kunne også være en form for landkort 
under fødslen, så parret kunne følge med i forløbet: nu 
er vi nået til de ”voldsomme bølger i overgangsfasen”. 
(Illustrator Christoffer Hammer, se side 18-19) 

”Jeg er blevet mere klar over vores 
undervisning, projektet har virkelig sat 
tanker i gang omkring nytænkning”.
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”Jeg har nu to værktøjskasser som 
underviser på fødselsforberedelse. Den ene 
er det faglige, jeg som minimum skal levere, 
og den anden er redskaber, metoder og 
øvelser jeg har lært fra projektet”

I starten af projektet havde gruppen nogle overvejelser 
omkring, hvorvidt de gravide par var nok optaget af lit-
teratur, altså at de var en målgruppe for litteratur. Men 
med den konkrete erfaring, blev dette gjort til skam-
me. De koblede sig alle, på den ene eller den anden 
måde, til litteraturen.

”Jeg følte ikke, at holdene var boglige 
eller biblioteksvante, men det viste sig at 
være helt ligegyldigt. Alle kan jo få læst en 
historie op – selvom man ikke er vant til at 
komme på biblioteket”
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Oplæsning skaber stemning
En af de betydningsfulde erfaringer 
omkring brugen af litteraturen, var 
hvordan oplæsningen af de udvalgte 
passager satte en stemning forud for 
det, der efterfølgende skulle formid-
les.  At læse op, oplevedes som at 
invitere andre ”stemmer” ind, end 
den sundhedsfaglige ”jordemoder-
stemme”. Det var som om, stemnin-
gen i litteraturen legitimerede formid-
ling af flere vinkler på emnerne, end 
jordemødrene ellers normalt kunne 
skabe.

”Det er nemmere at tale ud fra 
andre”

Den danske filosof Ole Fogh Kirkeby beskriver ideen om stemning. 
”Det, der bevæger et andet menneske og en forsamling, er ikke 
rationalitet og fornuft, men stemninger og følelser. Stemningen 
forener kroppen og bevidstheden” (Ledelsesfilosofi 2003) 
Det sidste, vi husker fra en begivenhed, er ofte ikke fakta, men i stedet den 
stemning som samtalen og undervisningen skabte i en.

”Stemningen i litteraturen gjorde 
en verden til forskel for mig som 
underviser”

”Timing og stemning ramte rigtig 
i forløbet”

Litteraturen kunne, på andre måder, 
sætte følelser og refleksioner i gang. 
Som om det i højere grad kunne te-
matisere det ”grund-menneskelige”. 
Litteraturens beskrivelse af tanker 
og følelser skabte plads til at være 
menneske, med al den diversitet og 

modsætning dette kan indeholde. 

”Det kan gå op i en højere enhed 
med oplæsning”

Litteraturen viste sig at blive om-
drejningspunkt for den efterfølgende 
undervisning og en refleksionsflade 
både for deltagere og undervisere. 
Det virkede naturligt for deltagerne at 
jordemødrene flettede litteraturen ind 
i snakken og det inviterede flere, eller 
normalt tavse deltagere til at byde 
ind. 

Oplæsningen af litteratur blev en 
måde, hvorpå fagligt stof bedre 
kunne fænge og give mening, f.eks. 
var en tekst rigtig god til at beskrive 
de første veer på en oplevelsesnær 
måde. 
(”Fødselsfortællinger” s. 67-68)

”Litteraturen kunne, præsenteret 
i den rette kontekst, sætte 
følelser i gang, være grobund 
for refleksioner og gøre det 
nemmere at forstå og lytte til 
budskaber”



Litteraturen gjorde noget 
ved underviseren
Til stor overraskelse var det lige så meget underviser-
ne, der kunne bruge litteraturen, som det var kursi-
sterne, der havde glæde af den. Det viste sig nemlig 
at have stor betydning for undervisernes egne stem-
ninger og følelser og dermed deres oplevelse af evne 
til at formidle og tematisere de vigtige emner. 

”Det at bruge sine følelser - folk bliver rørt, 
når der blev læst op, det var fascinerende at 
være vidne til”

Samtidig bidrog selve oplæsningen til bedre at kunne 
slippe kontrollen og sætte processen mere fri og ikke 
blive grebet af at skulle ”sikre” at alle informationer 
blev givet. 

”Når man bruger oplæsning kan man godt 
slukke for PP-showet.”

Samtidig var det nærmest rørende for bibliotekarerne 
der deltog i undervisningen, at erfare hvordan jor-
demødrene efterfølgende kunne tage udgangspunkt i 
litteraturen. Og nogle viste også tilbage til litteraturen, 
og sagde f.eks. ”…ligesom Hella Joof  skrev.”

”Litteraturen gør det nemmere at kunne 
springe uden for manuskriptet”

”Har læst tekst op også uden for projektet 
med succes. Robak-teksten om forelskelsen 
i sit barn.” (Michael Robak ”Øm” s. 239-241)
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Man skal ikke være tilbageholdende med 
at sætte de litterære tekster i fokus 
Det har stor betydning, hvordan man 
lægger teksterne frem. De korte 
udvalgte uddrag fra tekster, som 
tager højst 3 minutter at læse op, 
skal præsenteres og italesættes på 
en god måde, for at blive sat rigtig 
i spil. Det betyder blandt andet at 
sætte en ramme for lytterne, inden 
oplæsningen og kort forklare, hvor-
for lige netop denne tekst læses op, 
sige hvad man vil fortælle med denne 
tekst, og hvad man skal bagefter. 

”Med vores erfaring ved 
at inddrage litteratur, 
opleves mulighederne 
som uudtømmelige – som 
underviser kan jeg bidrage 
på forskellige måder ud 
fra forskellig litteratur” 
(Jordemoder)

Det har betydning at være bevidst 
om sammensætning af programmet 
og timingen af oplæsningen, så over-
gangene mellem emnerne, og der-
med også de litterære tekster, skaber 
en sammenhæng. Det er svært at 
læse en tekst op, der aktiverer en 
helt anden stemning, end den man 

lige har været i. Der bliver skabt et 
særligt nærvær, når man sidder i en 
forsamling, der har fået læst en tekst 
op, så man skal arbejde med ”det 
rette øjeblik”. 

”Jeg tænker nyt om 
formidlerrollen – slippe 
tøjlerne. ”at lade litteraturen 
gøre det litteraturen kan””

Det er også en væsentlig opmærk-
somhed, at brug af litteratur i un-
dervisningen skaber en mere lang-
sommelig proces. Brug af litteratur 
kan ikke ses som et redskab som 
man bare kan tage ind, men bliver 
en mere personlig tilgang til under-
visning og formidling. Man kan som 
underviser arbejde vidt forskelligt, alt 
efter hvilken litteratur man bruger.

”Fordi den er fiktion og kunst 
og ikke et instrument behøver 
vi ikke rette os efter den – 
tværtimod kan vi bruge den 
refleksivt til at blive klogere 
på nuancer og kompleksiteter 
og tvetydigheder ved os selv 
og ved livet.” (Peter Simonsen, 
professor i litteratur)
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Man skal øve sig i at bruge litteraturen aktivt. Første 
etape er at bruge litteraturen som en indgang for 
snakken. Den anden etape er at bruge litteraturen som 
et udgangspunkt, hvor eksemplerne i teksten bliver 
brugt konkret. 

”Én ting er at læse teksten op, men det at 
bruge den aktivt i en dialog er drønsvært”

Alle kan ikke bruge de samme tekster. Teksten skal 
give mening for underviseren for at det skal virke. 
Det skal i det hele taget give mening for undervise-
ren at bruge litteratur for at kunne få budskabet ud. 
Det handler om at være fortrolig med fortællingen, og 
kræver som god oplæser en sikkerhed i teksten. Ud-
vælgelsen af tekster er vigtig. Intuitivt dur noget bedre 
end andet.

”Jeg vil helt klart blive ved med at finde 
tekster der siger noget om fødslen og 
videreudvikle denne praksis.”

”Jeg kan simpelthen ikke starte længere 
uden at læse en tekst”.
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Anden væsentlig læring 
I starten af projektet var jordemød-
rene bange for at bruge for provoke-
rende tekster, selvom litteraturprofes-
sor Peter Simonsen havde opfordret 
til det. Efterfølgende ønsker de, at 
de også havde brugt tekster, der 
kunne skabe et større indtryk. Måske 
var processen nødvendig for at nå 
til denne erkendelse, at litteraturen 
gerne må kunne vække endnu flere 
følelser; det skal kunne huskes. 

”Måske var vi lidt forsigtige i 
valg af litteratur. Jeg ville ikke 
bruge teksten, hvor heroin og 
sutteflaske indgik, men nu vil 
jeg gerne” 
(Tekst: ”Om foråret” s. 7-8 af Karl 
Ove Knausgaard)

Bagudrettet kunne gruppen se at de 
havde manglet en slags mellempro-
ces, mere tid mellem idegenerering 
og til afholdelse af modulerne. Der 
måtte godt have været mere tid til 
at trække alle de gode ting, som de 
havde samlet op i de tre workshops, 
ned i drejebogen til fødselsforbere-
delsen. Det ville have haft yderligere 
betydning for, hvordan det var blevet 
muligt at undervise med litteraturen 
som udgangspunkt. 

Jordemødrene ville gerne have kørt 
forløbet, de tre moduler, igennem en 
gang til, så de kunne bruge deres 
erfaring i en anden omgang. Det ville 
være interessant, da formodningen 

er, at de nok ville blive mere dristige i 
bruddet med den vanlige form.

Det ville også have været hjælpsomt 
at projektdeltagerne løbende havde 
skrevet en form for dagbog. Det ville 
have givet en mere detaljeret beskri-
velse af den proces, som de enkelte 
gennemgik. Når først at der er sket 
en bevægelse eller ny erkendelse, 
er det svært at huske detaljerne 
omkring, hvad der bidrog til bevæ-
gelsen. 

I planlægningen af undervisningsmo-
dulerne blev temaet om parforholdet 
og mulige efterfødselsreaktioner 
lagt som den første del af det første 
modul. Projektholdet var efterfølgen-
de alle enige om, at man ikke skulle 
have startet med det der kan ses 
som et ”muligt fremtidigt problem”. 
De kommende forældre kom til un-
dervisningen fuld af forventning, og 
så talte underviserne med alvor om 
noget deltagerne ikke nødvendigvis 
var optaget af eller overhovedet hav-
de overvejet. Det gjorde noget ved 
stemningen.

En af tilbagemeldingerne fra kursi-
sterne lød sådan: ”Det kunne godt 
blive mere workshopagtigt. ” 
Men gruppen er enige om at temaet 
”Hvad skal man gøre når parforhol-
det brænder på” og viden om efter-
fødselsreaktioner skal tages op på en 
anden måde. 
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”Omkring fødselsdepression 
vil jeg sætte dem i grupper 
og selv tale om det – bruge 
tekster og spørgsmål til 
igangsættelse - ”nu tør jeg 
det””

Gruppen ville gerne have haft noget 
mere brugerinddragelse og evt. have 
lavet en behovsundersøgelse inden 
udfærdigelse af fødselsforberedelses 
programmet. Og brugerinddragelse 
skal måske tænkes i andre former 
end blot et spørgeskema.

Lav en brugerundersøgelse, inden I går i gang. Hvad vil folk 
gerne, at ex. fødselsforberedelse skal kunne for dem.

Lav dagbog hele vejen gennem forløbet. Man glemmer ofte 
detaljerne i den bevægelse, man gennemgår.

Kast jer ud i at prøve noget nyt, nu hvor der netop er skabt en 
kontekst af projekt og afprøvning.

Brug god tid på at skabe gode relationer. Få nogle oplevelser 
sammen, som skaber noget fælles erfaring.

Formålet skal hele tiden være meget tydeligt for projektgruppen.

Det er vigtigt med nogle faste rammer, hvor det er muligt, når 
meget andet er ”flydende”.

Kursisterne blev efter undervis-
ningsforløbet bedt om at udfylde et 
evalueringsskema af de tre moduler. 
Jordemødrene har efterfølgende haft 
overvejelser omkring, hvor valid den 
var. Blandt andet fordi deltagerne i 
undervisningen ikke vidste hvad de 
ellers havde kunnet få af undervis-
ning. Og kan man forvente, at de 
svarer ærligt?

Råd til andre omkring 
projektet og processen
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Tiltag fremadrettet
 Projektet har givet anledning til for-
skelligrettede ideer til konkrete tiltag 
for jordemødre og bibliotekarer. 

Ideer fremadrettet 
- jordemødrene
Udfærdige en vejledning til, hvor-
dan man implementerer litteraturen i 
undervisningen.

1. Beskrivelse af hvordan littera-
turen skal bruges – eks. at bruge 
litteraturen som udgangspunkt og 
ikke kun som indgangsreplik.

2. Vejledning til rammesætning og 
eksempler på hvordan og hvornår 
de forskellige tekster kan inddra-
ges.

3. Hvor finder du hjælp til at kom-
me i gang.

4. Kompendie af relevante litteræ-
re tekster med konkrete forslag til 
anvendelse.

5. En beskrivelse af hvad der som 
minimum skal formidles af viden. 
(Så kan man, med disse holde-
punkter, gøre sig fri af rammen.)

Erfaringer fra projektet skal 
introduceres på et 
personalemøde
Projektet skal starte et sted, og det 
er oplagt at gøre det via ”Kendt Jor-
demoderordningen”. Herfra kan det 
gradvist opbygges og videreudvikles.
Der er mange overvejelser om hvor-
dan man kommer videre med dette 
i organisationen. De litterære tekster 
kan være svære at bruge i koncept- 
undervisning, hvor man skal kunne 
springe til og afløse hinanden.

Elevatortale
hvordan kan vi beskrive processen 
og projektet kort, så andre får lyst til 
at prøve det af.

Lave en beskrivelse af hvordan 
kollegerne kan bruge plakaten 
Som inspiration i forældreskabet og 
sætte en snak i gang, der giver en 
anden form for fortælling. At skabe 
en opmærksomhed på deres egen 
fortælling.
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Nogle jordemødre vil gerne arbejde 

mere med workshop-undervis-
ning og ”Surfer-stilen” omkring 
emnet: ”Hvad kan man gøre for at 
ruste sig til familieliv?”, ”Når parfor-
holdet bliver presset” og ”Efterfød-
selsreaktioner.”
Her skal deltagerne læse litteratur op 
og snakke i grupper af 5-6 i blandede 
grupper. Det kan f.eks. være godt 
med historier med én der klarede 
noget svært og så spørge ind til 
gruppen.

Det handler om at få forældrene til 
selv at reflektere over, hvad man kan 
gøre for at passe på sig selv i for-
ældrelivet, så de kobler det til deres 
eget levede liv.

Dette handler også om at arbejde 
med gruppearbejde, hvor ikke alle 
bolde bliver grebet, men hvor del-
tagerne selv tager det med, de kan 
bruge.

Det var en god erfaring at under-
vise to sammen. Man inspirerer 
hinanden, og det giver værdifuld 
sparring og feed-back. Det kan være 
spændende at gøre mere af dette i 
den videre indvikling i brugen af litte-
ratur til fødselsforberedelse.

Ideer fremadrettet
- bibliotekarerne
Udvikle et kompendie af relevan-
te tekster om graviditet, fødsel og 
forældreskab, som man kan inddrage 
i undervisningen. Bibliotekarerne vil 
gerne samarbejde fremadrettet om-
kring levering fra litteratur.

Fædre-grupper
Vi ser fædre med børn som en oplagt 
målgruppe. Vil gerne lave noget 
konkret med fædregrupper, og styrke 
fædrenes position.  Fædre kan mø-
des på biblioteket, evt. i sundheds-
plejeregi.
Der er allerede erfaringer i Aarhus 
med fædregrupper på biblioteket. 

Litterære mødregrupper
”Mens vi venter” 
For de gravide, der godt kan lide at 
læse, kunne man lave grupper, hvor 
de mødes med andre der også er 
gravide. Evt. oplæsning, og efter-
følgende snak ud fra ”Shared rea-
ding”-metoden.

” Det har været så fantastisk rørende og 
dejligt at være med til”



Et samarbejde mellem Fødeafsnittet på 
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