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Syv fortællinger om narrativ praksis Thorkild Olsen Hent PDF I bogen præsenterer 12 forfattere deres
erfaringer og oplevelser med narrativ praksis. Forfatternes fortællinger kan inspirere læseren i forhold til eget

arbejde samt give idéer til, hvordan man helt konkret kan arbejde inden for en narrativ tilgang. Bogen
repræsenterer bredde og dybde i det narrative arbejde og belyser praksis inden for områderne:

- narrative samtaler med voksne
- narrative samtaler med børn og deres familier

- narrativ gruppeterapi
- narrativ pædagogisk-psykologisk praksis

- narrativ organisationspsykologi
- narrativ coaching.

Bogens forfattere er alle praktikere inden for det psykologiske arbejdsfelt og har alle beskæftiget sig med den
narrative tilgang igennem flere år. Bogens redaktører er begge psykologer og har med antologien ønsket at

bidrage til at synliggøre narrativ praksis og invitere til dialog om praksisfeltet.

Bogen henvender sig til psykologer, konsulenter, studerende og andre, der er interesseret i den anvendte del
af den narrative tilgang, og som søger inspiration og indsigt i en praksistilgang i vækst.
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