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Læsevejledning til kompendium 

Dette dokument hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på 

uddannelsen. I oversigten kan du også finde de forskellige læringsmål, som du kan vælge at skrive opgave 

om. 

Dato  Kursusgang Litteratur Læringsmål 

26. 10.17 Praksis-
fortællinger 

Mørch, Idun, Susanne (2004): 
Pædagogiske praksisfortællinger (kapitel 
1) i bogen Pædagogiske 
praksisfortællinger, Academica 
 
Rothuizen, J. Jan (2015): Faglighed som 
social deltagelse (kapitel 4) i bogen Det 
sociales betydning for mennesker med 
sindslidelse, Akademisk Forlag 

Praksisfortælling som 
pædagogisk metode 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 10.17 Studie-refleksions-
model og 
anerkendende 
teori 
 

Møller, Lis (2015): Udviklingsstøttende 
relationer – at være anerkendende og 
bevare sig selv, i bogen Det sociales 
betydning for mennesker med sindslidelse, 
Akademisk Forlag  
 

Studierefleksions-model 
som metode 
 

01.11.17 Studie-refleksions-
model og 
anerkendende 
teori 
 

Kongsgaard, Tøfting, Leif (2015): 
Anerkendende tilgang(e) (kapitel 7) i 
bogen Multiteoretisk praksis i socialt 
arbejde, Samfundslitteratur 
 
 

 Peter Langs 5 
principper 

14.11.17 Recovery under-
støttende praksis 
og den 
motiverende 
samtale MI  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jensen, Pernille, (2008): Recovery, 
perspektiv og udfordring i 
socialpsykiatrien (kapitel 4) i bogen 
Invitation til socialpsykiatri, Akademisk 
Forlag  
 
Jensen, Pernille m.fl. (2013): 
Socialpædagogisk arbejde med 
mennesker med sindslidelser i bogen 
Socialpædagogik en grundbog, Hans 
Reitzels Forlag 
 
Miller, William & Rollnick, Stephen, 2004: 
(kapitel 1) Hvorfor forandrer folk sig, 
(kapitel 2) Ambivalens – forandringens 
dilemma  
(kapitel 4) Hvad er motivationssamtalen?  
I bogen Motivationssamtalen, Hans 

 Begrebet 
recovery  

 Den 
professionelles 
rolle i en 
recovery-
understøttende 
praksis 
 

 

 

 

 

 

 Begrebet 

ambivalens 

 

 Parathed 



 

Intern uddannelse// hold 2 // Gitte Jensen 

Reitzels Forlag  Villighed 

 Meningsfuldhed 

30.11.17 Systemisk teori Konsgaard, Tøfting, Leif (2016): Systemisk 
tilgang, (kapitel 4), i bogen Multiteoretisk 
praksis i socialt arbejde 

 De systemiske 
grundantagelser  
 

12. 12.17 Systemisk teori Dybvad, Larsen, Henrik (2000). 
Socialpsykiatri – et systemisk perspektiv, 
Hans Reitzels Forlag 
 

 Cirkulær 
tænkning, 
herunder 
begrebet 
punktuering 

 Begrebet 
kontekst  

 Relationens 
betydning 
Meta-
kommunikation 

09.01.18  Løsnings-fokuseret 
teori 

Konsgaard, Tøfting, Leif (2016): 
Løsningsfokuseret tilgang, kapitel 5 i 
bogen, Multiteoretisk praksis i socialt 
arbejde 
 
De Jong, Peter & Berg Insoo, Kim (2006): 
Fra problemløsning til løsningsfokus, 
kapitel 1 i bogen Løsningsfokuserede 
samtaler, Hans Reitzels Forlag  
 
De Jong, Peter & Berg Insoo, Kim (2006): 
Grundtrækkende i den 
løsningsfokuserede metode kapitel 2, i 
bogen Løsningsfokuserede samtaler, Hans 
Reitzels Forlag 
 

 De 
grundlæggende 
begreber 

 Forskellen 
mellem 
problemorienter
et tilgang og 
løsnings-
fokuseret tilgang 
 
 

10.01.18  Løsnings-fokuseret 
teori  

De Jong, Peter & Berg Insoo, Kim (2006): 
Søgen efter undtagelser kapitel 6 i bogen 
Løsningsfokuserede samtaler, Hans 
Reitzels Forlag 
 
De Jong, Peter & Berg Insoo, Kim (2006): 
At forstærke klientens ønsker kapitel 5 i 
bogen Løsningsfokuserede samtaler, Hans 
Reitzels Forlag 

 Begrebet 
undtagelser 
 

23. 01.18 Narrativ teori Holmgren, Allan (2010): Det handler om 
livskraft kapitel 1 i bogen Fra terapi til 
pædagogik en brugsbog i narrativ praksis, 
Hans Reizels forlag 
 
Konsgaard, Tøfting, Leif (2016): Narrativ 
tilgang, kapitel 6 i bogen, Multiteoretisk 

 Begrebet 
fortællinger 
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praksis i socialt arbejde 
Akademisk forlag 
 
Morgan, Alice (2005): Introduktion ved 

Allan Holmgren i bogen Narrative 

samtaler 

Morgan, Alice (2005): At forstå og leve 

livet gennem historier (kapitel 1) i bogen 

Narrative samtaler 

Morgan, Alice (2005): Historier i den 
terapeutiske kontekst (kapitel 2) i bogen 
Narrative samtaler 
 

06.02.18 Narrativ teori Morgan, Alice (2005): Eksternaliserende 

samtaler: Navngivning af problemet 

(kapitel 3)i bogen Narrative samtaler 

Morgan, Alice (2005): Udforskning af 

effekten af problemet (kapitel 5) i bogen 

Narrative samtaler 

Morgan, Alice (2005): At sætte problemet 

i en kontekst (kapitel 6) i bogen Narrative 

samtaler 

 

 Begrebet 
eksternalisering 
(fx brug af 
eksternaliserend
e sprog) 

 Begrebet 
positionering 
 

27.02.17 Åben dialog Vange, Birgitte (2015): Ramme- og 

behandlingsstyring i psykiatrien (kapitel 

2) i bogen Set, hørt og forstået  

Vange, Birgitte (2015): Åben dialog kort 

fortalt (kapitel 3) i bogen Set, hørt og 

forstået  

Vange, Birgitte (2015): Den usikre ekspert 

og ansvaret (kapitel 7) i bogen Set, hørt 

og forstået  

Vange, Birgitte (2015): De mange vinkler 

og den fælles fortælling (kapitel 8) i 

bogen Set, hørt og forstået  

Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 

(2014): Veje til dialogisk praksis: Åbne 

Dialoger i bogen, Åben dialog i relationel 

Åben dialog som 
menneskesyn 
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praksis. Respekt for anderledeshed i 

øjeblikket,Akademisk forlag 

 


