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Narrativ samtalepraksis 
2 dages teori, praksis og intensiv træning 

Dette kursus er for dig, der gerne vil lære grundelementerne i den narrative tilgang og hvordan du 

anvender dem i din samtalepraksis. Kurset giver dig en grundlæggende indføring i brugen af den 
narrative metode, som et særligt værktøj til at navigere i dine samtaler og gøre dem relevante for 

dem du skal hjælpe. Du vil blive introduceret for grundlæggende teori og metode, og få sat det i 

sammenhæng med konkret anvendelse i praksis. 

Temaer vil bl.a. være: 

• Eksternalisering som udforskning 

• Hvordan navigerer jeg i samtalen? 
• Magt og positioner i samtalen 
• Fortællingens kraft i behandlingsarbejdet 

• Handling og menings landskab 

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder med samtaler til daglig og som gerne vil blive 

endnu skarpere på at bruge samtalen som redskab til forandring. Du behøver ikke have nogle 

særlige forudsætninger eller uddannelsesmæssig baggrund for at deltage, det vil dog være en 

fordel for dig, at du har et grundlæggende kendskab til professionelle samtaler. 

Form: 
Kurset er praksisrettet, og du vil få mulighed for at træne konkrete greb og værktøjer i den 

narrative metode. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, øvelser og demonstration af praksis.   
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Udbytte: 
Du vil gå fra kurset med en bedre fornemmelse af, hvad der kendetegner den narrative metode, 

og hvordan du kan indarbejde den i din praksis. Helt konkret vil du være bedre i stand til at 

navigere i dine samtaler, og tage narrative redskaber i brug. 
 

Praktisk info: 

• Sted: København 
• Tid: 2 dage (kl. 9-16) 

• Dato:  
• Pris: 3000,- (Ekskl. moms) inkl. frokost og te/kaffe 

• Underviser: Morten Halberg 
• Tilmeldingsfrist:  
• Deltagerantal: min. 8 - max 16 deltagere 

 
Om underviseren: 

Morten Halberg, autoriseret psykolog, har mange års erfaring i arbejdet med narrativ teori og 

metode, og har gennem en årrække praktiseret og uddannet sig indenfor området. 
 

Tilmelding: 

Du tilmelder dig ved at sende mig en mail på: halberg@me.com eller via tilmelding på min 
hjemmeside. Du vil herefter modtage mail med kontooplysninger til betaling, når din betaling er 

registreret er du tilmeldt kurset. Der gives 10% rabat ved 3 eller flere tilmeldte fra samme 

arbejdsplads eller organisation. 


