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Jo mere alsidige og righoldige fortællinger en person og en kultur har om sig selv og andre, jo flere
handlemuligheder har de, og jo mere rummelige bliver de. Derfor denne bog om narrativ praksis i skolen. I
Danmark har vi i de seneste fem-syv år set, hvordan en narrativ tilgang til arbejdet med børn, unge og familier
er blevet udbredt i mange behandlingsmæssige og pædagogiske sammenhænge. Med denne bog er den
narrative praksis nået til folkeskolen. Bogen er den anden i en serie af bøger, der beskriver den narrative
tilgang i detaljer og med tilhørende metodiske og teoretiske overvejelser. Den første bog udkom i 2010 med
titlen: Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis. Bogen er en samling af konkrete, velfunderede
eksempler fra en genkendelig hverdag på narrativ praksis i skolen. Forfatterne viser, hvordan narrative
perspektiver og metoder har inspireret og bidraget til meningsskabelse og (op)løsning af vanskeligheder og til
skabelse af nye handlemuligheder og nye forståelser for elever, lærer og forældre. Herudover giver den
læseren en grundforståelse af den narrative tænkning, dens teori og dens begreber. Narrativ praksis i skolen er
redigeret af Anette Holmgren, leder af konsulentfirmaet DISPUK, og Martin Nevers, underviser hos DISPUK.
Af Allan Holmgren. Med sommeren og det gode vejrs komme er det almindelig praksis, at man i dagtilbud
opholder sig mere ude. DISPUKs Forlag udgiver bøger, der ønsker at … Vi tilbyder efteruddannelse og
kurser for lærere, pædagoger, rådgivere m. fl. Udelivet giver mulighed for andre aktiviteter end om vinteren,
hvor børn og voksne tilbringer mange time inde. , som tager udgangspunkt i praksis. Tak for henvendelsen og

de pæne ord. Det er en psykologisk praksis med særlig fokus på samtaler med børn og familier. Jeg har valgt
at blive pædagog, da jeg brænder for at gøre en forskel, samtidig med jeg finder stor glæde i at arbejde med
unge mennesker. Det, du lærer i dag, kan du bruge i morgen. Denne bog handler om. Den første bog
Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag. Med sommeren og det
gode vejrs komme er det almindelig praksis, at man i dagtilbud opholder sig mere ude. Udelivet giver
mulighed for andre aktiviteter end om vinteren, hvor børn og voksne tilbringer mange time inde.
Vi … Herunder vil du finde et bredt udsnit af artikler, bøger og lignende, som alle er forfattet af fakultet i
joint action. Denne bog handler om. Denne bog handler om.

