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Michael White er en af grundlæggerne af den narrative metode inden for terapi og socialt arbejde. Den
narrative metode tager udgangspunkt i poststrukturalismen, som gør op med forestillingen om dybere,
bagvedliggende sandheder, som det er videnskabens opgave at finde frem til. Hovedtanken bag den narrative
metode er, at der ikke findes én sand historie, men utallige mulige historier, et menneske kan fortælle om sit
liv. Igennem den narrative terapi skaber terapeut og klient i fællesskab alternative historier om klienten, som
giver et nyt perspektiv på klientens fortid, nutid og fremtid. Allan Holmgren skriver i bogens forord om den
narrative metode: En klient, der ankommer til en terapi-session, medbringer sine særlige begreber,
forståelsesrammer og historier. Disse udøver magt over klienten i dennes beretning om sit konkrete og
kropslige liv. Denne magt er, hvad narrativ terapi først og fremmest interesserer sig for. Hverken terapeut eller
klient opfattes som passive og autentiske repræsentanter for en sandhed om livet og terapien. Terapeuten er
ikke en ekspert. Terapeuten er heller ikke neutral. Terapeuter har ikke adgang til sand viden om menneskers
liv. I Narrativ teori præsenteres det teoretiske fundament bag Michael Whites narrative metode. De teoretiske
beskrivelser ledsages af kliniske vignetter fra Whites arbejde med børn, voksne og familier. MICHAEL
WHITE bor i Australien. Han er en efterspurgt foredragsholder over hele verden og har flere gange besøgt
Danmark. Med bøgerne Narrativ teori og Narrativ praksis foreligger for første gang en samling af Michael

Whites grundlæggende tekster på dansk.
Narrativ praksis handler om, hvordan der arbejdes med den narrative metode i den terapeutiske praksis.
Den ser problemet adskilt fra personen og antager, at mennesket har mange kompetencer, der kan anvendes i
problemløsningen. GCK har de senaste 20 åren erbjudit Systemiska och Narrativa utbildningar inom flera
olika verksamhetsområden. Velkommen til Fremmedord. «Narrativ i teori og praksis», Forskergruppe i.
Underviserne som tilbyder uddannelser og workshops i NARRATIVE PERSPEKTIVER har alle en
systemisk og/eller narrativ uddannelsesmæssig teori og praksisbaggrund. Anette Holmgren. Hovedsaklig
gruppebasert behandling som gir innsikt i og forståelse for egne følelser og reaksjoner, samt skaper endring og
styrker pasientens fungering. «Narrativ i teori og praksis», Forskergruppe i. SÅDAN ARBEJDER JEG. Min
tilgang til forandringer i organisationer og hos enkeltpersoner går gennem brug af den anerkendende metode
(AI) og systemisk teori … Dulwich Centre: a gateway to narrative therapy and community work. Bogen er en
letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer.
Drivkraften bag mine kurser og bøger er et ønske om at støtte andre i at udvikle sig og vokse.
Anette Holmgren. Anette Holmgren. Dette er den første norske boken om traumer og dissosiasjon, skrevet
av erfarne fagpersoner innen feltet. Lederuddannelse Hvorfor tage en narrativ lederuddannelse. Min tilgang
til forandringer i organisationer og hos enkeltpersoner går gennem brug af den anerkendende metode (AI) og
systemisk teori … Dulwich Centre: a gateway to narrative therapy and community work.

