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Narrativ Team-refleksion Rasmus Alenkær Hent PDF Siden forfatterens første bog om Narrativ Team-
refleksion har han arbejdet intenst med at udvikle metoden – resultatet præsenteres i denne bog, der er en ny

og revideret udgave.

Narrativ Team-refleksion er en refleksionsmetode for team og grupper. Den tager udgangspunkt i gruppens
egne fortællinger, og gennem arbejdsspørgsmål, respons, genfortælling og tolkning leder den gruppen frem til

en fælles løsning og nye, konkrete handlemuligheder.

Bogen er en praktisk metodevejledning, skrevet af en praktiker og med praksis for øje. Den indeholder en
lang række anbefalinger, overvejelser og teknikker, der henvender sig direkte til arbejdsgrupper såvel i
skoleklasser som i offentlige og private virksomheder. Bogen er overskueligt opbygget, og hvert afsnit

opsummeres af en faktaboks, der gør det let at skabe overblik over indholdet.

I denne 2. udgave er iscenesættelsesmulighederne og målgruppen udvidet. Metoden henvender sig nu ikke
blot til professionelle team, men fungerer også som udgangspunkt for social træning i elev- og brugergrupper,
eksempelvis i folkeskolen eller i foreninger. Bogen henvender sig således til enhver, der ønsker at arbejde

med metodiske, strukturerede og team-baserede refleksionsprocesser, hvad enten det er i rollen som
procesleder eller deltager. Den er dermed oplagt læsning for konsulenter, psykologer, sygeplejersker,

socialrådgivere, coaches, ledere, lærere og pædagoger – samt naturligvis for medlemmer af team og grupper.
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