
Det er aldrig for sent at få en 
lykkelig barndom! 

•  Fortællinger skaber en ramme at forstå både 
fortidige, nutidige og fremtidige 
begivenheder i. 

•  Vi skal starte med at arbejde med sprogets 
delelementer. 



Bearnet Pearce: CMM 
Coordinated Management of Meaning 

Implikativ kraft 

Talehandling 
(det, der siges eller gøres) 

Episode 
(et møde, en medarbejdersamtale ect.) 

Positioner i relationer 
(kolleger, leder, medarbejder ect.) 

Livsmanuskript 
(personlig og professionel historie) 

Kultur 
(organisation eller samfund) 

Kontekstuel kraft 

Carsten Hornstrup m.fl. 
”Systemisk ledelse – den re-

fleksive praktiker”  s.53-57 
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Episode 
- en sekvens af talehandlinger, der har en begyndelse 
og en slutning, og hænger sammen som en historie 

Et eksempel 
Sonja og Louis har været i biografen og Louis kører Sonja hjem  

Sonja: Er du sulten? 
Louis: Næ 
(Pause) 
Sonja: Du er så egoistisk 
Louis: Hvad? Hvad taler du om? 
Sonja: Jeg er sulten – og du er bare ligeglad! 
Louis: Det er jeg naturligvis ikke! Jeg viste ikke at du var sulten!  
Hvis du vil have noget at spise, hvorfor siger du det så ikke? 
Sonja: Det gjorde jeg også! Hvorfor hører du ikke bedre efter? 
Louis: Der ligger en god italiensk restaurant lidt længere fremme.  
Jeg stopper der. 
Sonja: Nej, lad være med det! Jeg er ikke sulten længere. Kør mig hjem. 

W. Bearnet Pearce 
”Kommunikation og skabelsen 

af sociale verdener”  s. 107 



Talehandling 
- den mindste enhed i vores sociale verdener 

Barnet Pearce:  
”Er det muligt for os at udvikle vores evne til at ændre vores livs- 
kvalitet gennem opmærksomhed på talehandlinger? Det tror jeg.” 

”Kommunikation  
og skabelsen af sociale verdener”  
af W. Grundsætninger for at 
forstå kommunikations virkning 

Tre måder at skabe bedre sociale verdener 

1.  Vi kan forandre sociale situationer således, at der fremkommer en  
anden opfattelse af, hvilke talehandlinger der er ønskelige –  
og hvilke der ikke er det. 

2.  Vi kan forhindre eller yde modstand mod udøvelsen af uønskede 
talehandlinger. 

3.  Vi kan fremme udøvelsen af ønskværdige talehandlinger. 

Professionel kompetenceudvikling  
-  systemiske metoder 



Forgreningspunkter 

•  Alle samtalens replikker udgør 
forgreningspunkter. 

•  Ønsket om at øge den kollektive evne til at 
lokalisere forgreningspunkter og handle 
klogt i dem. 

•  ”Øjeblikke som forandrer verden” 
W.Barnett Pearce: Kommunikation og 

skabelsen af sociale verdener. 
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Øvelse 

•  Find en situation, hvor du faktisk 
identificerede et forgreningspunkt og 
overvej, hvilke forandring det medvirkede 
til. 

•  Find en situation, hvor du ville have ønsket, 
at du valgte en anden vej at gå i et 
forgreningspunkt – overvej, hvad du så ville 
have opnået. 
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Narrativ praksis  

Formålet med at anvende narrativer 

•  at skabe en rigere beretning med større udvalg og mere  
opbyggelige, bekræftende historier 

•  at understøtte de kulturelle og sociale historier, der har 
indflydelse på personen 

•  at gøre samtalen til det centrale omdrejningspunkt 

”Den enkeltes liv består af multihistorier” 

”Fortællinger i organisationer 
Narrativ praksis” af Kit Sanne Nielsen 

HK@LifeQualityWest.dk 



Narrativ teori. 

•  Vi skaber mening gennem fortællinger 
•  Historiegørelse sker som en 

selektionsproces 
•  Informationer, udsagn, handlinger har ikke 

mening i sig selv, men tillægges mening i 
kraft af de fortællinger og metaforer de 
indordnes i. 



Fortællinger indeholder 

•  En fortæller og nogle tilhører. 
•  Forskellige aktører i hoved- og biroller. 
•  Start 
•  Plot 
•  Et begrænset antal positioner med 

rettigheder og pligter. 
•  En morale eller en pointe 



Metaforer 

•  En lille bange dreng, som en modig løve. 
•  En lille forsømt pige, som en smuk blomst, 

der trænger til vand og gødning. 
•  En træt udbrændt plejefar som den hårdt 

arbejdende fyrbøder på et dampskib. 
•  En stresset mor, som lokomotivet foran et 

højhastighedstog. 



Den dominerende og de 
alternative historier 

”Fortællinger i organisationer 
Narrativ praksis” af Kit Sanne Nielsen 

Betydning 

Tid 

Alternativ 
historie 

Dominerende 
historie 

HK@LifeQualityWest.dk 



Konstruktion - Dekonstruktion 

Børn konstruerer og dekonstruerer sig selv 
konstant – sproget – oplevelserne ordnes i 
nye fortællinger om jegèt. 

•  At mindske destruktive fortællingers magt 
•  Synliggøre ideer, antagelser, holdninger mv. 

der holder liv i en destruktiv fortælling. 
•  Finde veje ind i alternative fortællinger 
•  Konstruere nye konstruktive fortællinger 



Et teoretisk landskab 

              Socialkonstruktionisme    
Organisationsmedlemmer konstruerer deres virkeligheder gennem det 
Sprog de bruger – sproget er skabende ikke beskrivende. 

Systemisk tænkning        Anerkendende udforskning    Narrativ praksis 

Relationer                       Anerkendelse                          Fortællinger 
Multivers                        Udforskning                            Identiteter 
Kontekst                         Ressourcetænkning 
Positioner                       Rosenthal-effekten                  



Øvelse to og to. 
I har 20 minutter til at gennemføre en samtale. 
Fokusperson: Fortæller om et problem. 
Interviewer: Lytter og spørger til fokuspersonens fortælling, bruger guide: 
1.  Fortæl mig kort om den problemstilling, du har valgt at bringe op. 
2.  Hvad ville du kalde det problem eller den udfordring, som er på spil? 
3.  Hvis du skulle sætte en overskrift, hvad skulle den så være? (Brug 

herefter navngivningen i interviewet.) (Brug god tid- find en stærk 
metafor.) 

4.  I hvilke situationer fylder X mest/mindst? 
5.  Hvornår dukkede X op første gang? 
6.  Hvilken effekt har X på dig, dine relationer til andre, dine håb for dine 

ledelses opgaver? 
7.  Hvad får X dig til at gøre? Hvad forhindrer X dig i at gøre? 
8.  Hvis X ikke var der, hvad ville du så ønske i stedet? 
9.  Hvad fortæller dette interview om hvad der er vigtigt for dig? 



•  Eksternalisering: at skabe en oplevelse af, at 
en indre følelse af ubehag, angst, usikkerhed 
– et problem- bliver trukket frem i lyset. 

•  At navngive og objektgøre det indre. 
•  At skabe oplevelse af, at man kan forholde 

sig bedre til det - styre det. 
•  Beslægtede metoder: Eventyrfortællinger. 

Livsbøger, anerkendende tilgange mm. 


