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praksisudvikling viser, hvordan forskellige tilgange og metoder kan give en nuanceret viden og gøre det

muligt at involvere forskellige grupper af fagprofessionelle, pårørende, frivillige og studerende i undersøgelse
og udvikling af praksis inden for ældreomsorg og andre velfærdsområder. Bogen kan bruges af

fagprofessionelle, ledere, forskere, konsulenter og undervisere inden for alle velfærdsområder. Bogen giver
konkrete eksempler på brug af teori og begreber og viser, hvordan forskellige metoder er kombineret og
anvendt – og hvad der er kommet ud af det. Der er eksempler på workshops om kernekvaliteter, værdi- og
kulturundersøgelser samt arbejdet med at interviewe hinanden og – ikke mindst – hvordan man kan arbejde

med narrativer og praksisudvikling. Det er en bog, som har forskningskvalitet, samtidig med at den
respekterer det konkrete praktiske arbejdsliv. De tolv praksisfortællinger i bogen udgør en særlig kvalitet som

inspiration i forskning og undervisning.
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