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”La de gode historiene sirkulere”

” En tilkjempet mening burde bli fortalt, 
malt, danset, dramatisert, satt ut i 
sirkulasjon.”

Victor Turner, 1986



Presentasjon:

� Anne Kathrine Løge
� Familiekontoret i Aust Agder, Arendal
� Samarbeidspartner; ”Ragnar”, far og 45 år. 

Samarbeidet har vært på Familiekontoret.
� Egen inspirasjon: Narrativ Praksis
� Ragnars inspirasjon: Vise andre at det nytter å 

bevege seg bort fra bruk av vold.
� Vår presentasjon; Bruk av dokumenter i 

samarbeid på et Familiekontor.
� Ragnars ønske: tar gjerne imot til-hørernes 

refleksjoner på presentasjonen.



Tilbakeblikk og øvrige kilder til ettertanke:

� Art Fischer, Internasjonal konferanse i 
Kristiansand, 2007
� David Denborough, Internasjonal konferanse i 

Kristiansand, 2007
� Tod Augusta Scott, Internasjonal konferanse i 

Hong Kong, 2006/ ”Narrative Therapy” 
Scott&Brown, 2007
� Alan Jenkins, ”Invitations to Responsibility”, 

1990
�Michael White, ”Narrative Means to Therapeutic 

Ends”, 1990 og ”Re-authoring Lives”, 1995



”Terapeutiske dokumenter” i narrativ 
praksis:

�Refleksive brev
�Sirkulasjons – brev
�Kunnskaps – dokument
�Avslutnings – dokument
�Diplomer og sertifikater

�M.White, 1990



Noen intensjoner bak bruk av 
dokumenter:
� ”Tykne” den foretrukne identitets-historien
� Inkludere andre kjente som ikke var tilstede i samtalene
� Inkludere andre kjente i en til-hører-posisjon
� Forfølge egen kunnskap, ferdigheter, ideer, prosjekter og 

nye tiltak
� Konsultere sin egen kunnskap – sette seg selv i en 

annen posisjon
� Gjøre individuelle samtaler mer gjennomsiktbare, mindre 

”skjøre” og mindre utsatt for selektiv hukommelse
� Kunne dele erfaringer med andre ukjente med samme 

utfordringer i livet – vise andre at det nytter
� For Ragnar et mot-dokument til første skrevne dokument 

om seg selv



Samarbeid med ”Ragnar”

�Han tok selv kontakt med Familiekontoret
�Hans ønske var hjelp og støtte til å 

avslutte bruk av vold i forhold til kvinnelige 
partnere.
�Ragnar er far til tre barn fra to ulike forhold
�Han hadde samvær med de to minste 

barna og delt fast bosted for den eldste.
�Han bodde alene og hadde tre ulike 

samboforhold med kvinner bak seg.



� I samarbeidsperioden vår jobbet Ragnar 
på tre ulike arenaer; individuelle samtaler, 
deltaker i gruppe for menn og 
samarbeidssamtaler med eks-partner om 
foreldrearbeid og samarbeid.
�Vi hadde mye fokus på utvikling av nyttige 

ferdigheter og verdifull kunnskap som han 
skaffet seg i løpet av det første 
samarbeidsåret.



�En av utfordringene var hvordan disse 
ferdighetene kunne ”tyknes” og gjøre dem 
enda mer anvendbare i livet hans.
�Vi valgte å dokumentere de to viktigste 

ferdighetene og ”tykne” dem ved bruk av 
ukjente til-hørere og deres 
tilbakemeldinger



�Dokumentet ble en samproduksjon 
gjennom intervjuer, redigering og skriving.
�Det ble deretter satt ut i sirkulasjon blant 

andre menn.
�Det var tre andre menn som enkeltvis 

arbeidet med de samme utfordringene; å 
bevege seg bort fra bruk av vold i nære 
relasjoner.



Intervju- mal:

�Navngi en ferdighet
�Noen eksempler på hvordan denne 

ferdigheten anvendes
�Historien til denne ferdigheten; blant annet 

hvordan den ble lært og av hvem den ble 
lært
�Undersøke eventuelle forbindelser som 

denne ferdigheten har til kultur og tradisjon 
i miljøet rundt



Muntlig framføring: 

� 1. dokument – første møte
� Hoveddokumentet ; ”Å stå ærlig fram”
� Brev til til-hørerne. Mal; til-hører-respons –

uttrykk, bilde, resonans, bevegelse 
� Svar fra til-hørerne – et ex fra ”Even”
� Intervju med Ragnar – gjenfortelling av gjen-

fortellingene
� Avsluttende intervju med Ragnar
� Avslutningsbrev til Ragnar 



�Eventuelle responser til ”Ragnar” og/eller 
Anne Kathrine kan sendes til:

�Anne Kathrine Løge
� akloege@online.no




