Fortæl! – om narrativ supervision,
af Katrine Louise Raun

Der findes mange fortællinger om et sygehus og dets ansatte. En af dem kunne være, at der altid
hersker travlhed og hektisk aktivitet. Dette er dog langt fra den eneste fortælling. For der findes
også tidspunkter, hvor roen sænker sig, og der ikke hastes efter klokker – og hvor den faglige
fordybelse og refleksion folder sig ud.
Supervision er betegnelsen for en særlig form faglig refleksion og fordybelse. I supervision sidder
man i sine kollegers nærvær og reflekterer sammen med en supervisor over hændelser,
begivenheder samt krævende temaer i arbejdet, der ofte byder på både etiske og eksistentielle
overvejelser. For når man arbejder på så nært hold af syge mennesker og deres pårørende, hvor også
uvished, krise, sorg og lidelse viser sig, kan man som sundhedspersonale have behov for at vende
sine tanker i en faglig og arbejdsmæssig sammenhæng. Det kan simpelthen lette opgaverne og
forebygge, at man ”tager arbejdet med hjem”. Begge dele er vigtige elementer til et godt arbejdsliv
– og dermed i sidste ende til et godt sundhedsvæsen.

Dette supervisions-arbejde blev jeg som sygehuspræst bedt om at facilitere for udvalgte
personalegrupper, og påbegyndte i den anledning en supervisoruddannelse i narrativ supervision.
I en af lærebøgerne stod følgende begrundelse for den narrative supervision: ” I supervision og
vejledning skal man kunne fremlægge det, man er er forvirret over, ikke kan finde mening i, føler
sig presset af og er vred, flov eller skammer sig over. Supervision og vejledning skal revitalisere
problematikken, genskabe fokus på opgaven og tydeliggøre de involveredes intentioner, erfaringer
og værdier. ” (Holmgren A& A 2015: 5)

I min studieorlov besluttede jeg mig for, at fordybe mig i den narrative supervision med inspiration
fra den målsætning.

Det narrative
Ordet narrativ hænger både sprogligt og betydningsmæssigt sammen med fortælling. Og derfor
faldt valget af den narrative metode mig ikke så svært, fordi den metode tager udgangspunkt i
fortællingens afgørende betydning og vækker genklang i en kristen forståelse, hvor fortællingen står
helt centralt.

Historisk set opstod dette fokus på det narrative, på fortællingers betydning, i 1970/1980-erne. Det
narrative var en strømning i tiden, der viste sig inden for forskellige fagområder, særligt med afsæt i
litteraturteorien og sprogfilosofien. Det narrative arbejder ud fra den grundantagelse, at mennesket
forstår sig selv og hinanden gennem de historier og de fortællinger, det er en del af, og at mennesket
således skaber mening i tilværelsen netop på baggrund af fortællingerne.

I teologien kom strømningen til udtryk i den såkaldte narrative teologi, som teologen Svend Bjerg
gav følgende definition: ” Meget kort sagt beskæftiger narrativ teologi sig med fortælling som
kristendommens privilegerede sprogform: Fortælling står for sammenhæng, den skaber forløb fra
begyndelse over midte til ende. For det andet skaber fortællingen rum. Ikke blot livsrum, men også
rum for identitet for tro og handling, for tid og historie, for fællesskabet mellem Gud og
mennesket.” (Bjerg, S. 2008: 5)

Narrativ praksis og supervision
Det er dog blandt andre navne som Michael White, Michel Foucault og Leo Vygotsky, der inden for
den nuværende narrative praksis og supervision er toneangivende. Her forekommer Michael Whites
bog Kort over narrative landskaber, som et væsentlig værk inden for forståelsen af den narrative
praksis. Fortællinger udfoldes i narrative landskaber ved hjælp af forskellige former for samtaler;
Eksternaliserende samtaler, genforfattende samtaler, genmedlemgørende samtaler og stilladserende
samtaler, blot for at nævne nogle.
I narrativt perspektiv defineres fortællinger som begivenheder over tid, struktureret meningsfuldt,
og hvor man anvender begreber såsom ”hovedperson”, som oftest er fortælleren, og ”problemer”,
der skal ”navngives”. Videre taler man om at problemerne har ”effekter” og resulterer i
”handlinger”, som igen udsiger noget om et menneskes ”foretrukne værdier” og ”erfaringer”.
Erfaringerne og værdierne ”historiegøres”, sådan at personens ”begrundelser” bliver en modmagt
mod problemerne. (Holmgren, A&A 2015: 49).
Det kan hurtigt lyde næsten teknisk, derfor er der hjælp at hente i det følgende citat om, hvad den
narrative praksis kan og tjener til:
”Ethvert problem har en historie, som det er vigtig at forstå. ” Hvad er der sket? Fortæl!” er altid
det vigtigste indledende spørgsmål med den medfølgende opfordring i enhver samtale om
problemer, for livet består først og fremmest af hændelser og begivenheder, af praksis. Narrativ
praksis er interesseret i at mennesker fortæller grundigt om deres problemer. Det er det element, der

gør livet interessant og spændende og udgør kongevejen til at komme til at tale om det, der er
vigtigt”. (Holmgren A. 2019:17)
Jeg vil i de følgende skitsere nogle af de begreber, som indgår i den mere praktiske del af den
narrative metode.

Den narrative metode
Eksternalisering
Et karakteristisk træk ved den narrative metode er, at den gør det muligt at tale om det
problematiske, uden at gøre personen med problemet problematisk. Dette sker ved hjælp af et
eksternaliserende sprog. Man taler om dét, der har ”ramt” den enkelte, eller det ”der har fået fat i”
personen, snarere end at se problemet som en integreret del af personen. Det er så at sige ikke
personen, der er problemet - det er problemet, der er problemet!
I en artikel om narrativ sjælesorg skriver Anna Marie Erbs, hvordan hun oplever, at eksternalisering
af problemet støtter den hjælpsøgende, fordi det at se problemet som et fænomen, som man kan
agere ud fra reducerer skyld og skam – og den offerrolle, man kan befinde sig i, og samtidig gør
man den enkelte til en ansvarlig agent i sit liv. Og hun tilføjer: ”Håb om forandring og visioner om
fremtiden ligger lige bag den narrative samtale.” (Erbs. A 2008: 36).

Positionskort
En måde at strukturere samtaler på er ud fra et såkaldt positionskort. Det positionskort, jeg vil give
som eksempel, består af fire undersøgelseskategorier, som alle skal tjene til at sagen belyses og
udfoldes:
Den første undersøgelseskategori rummer en række spørgsmål, hvis formål er at karakterisere og
navngive problematikken. F. eks: Hvem er involveret i sagen? Hvordan forholder de involverede
sig til sagen, hvilke fortællinger er der på spil, hvad er særligt problematisk, hvad er allerede forsøgt
gjort, hvad er tidligere erfaringer med sagen, hvilket navn eller overskift kunne man bruge til at
benævne sagen og kunne evt. en metafor fange sagen ind?
Den anden undersøgelseskategori skal afdække effekterne, som sagen har på den, der har bragt den
frem. Her foreslås spørgsmål som: Hvad gør det ved dig? Hvad gør det ved dit forhold til f.eks
nattesøvn, arbejdsindsats, lyst til arbejde, nærvær, hjemme?
Den tredje undersøgelseskategori er evalueringen af problemet. Hvad synes du om effekterne?
Hvad er godt, hvad er mindre godt?

Den fjerde og sidste undersøgelseskategori er begrundelsen: Med afsæt i evalueringen af effekterne
spørges til, hvilke værdier, principper og håb, der ligger i at synes og mene, som man gør. Et
spørgsmål kunne f. eks lyde: Har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig, siden du synes,
som du gør om problemets effekter? (Holmgren A& A 2015: 14-16, samt Holmgren 2019: 88-92)

Bevidning
Når sagen er fuldt udfoldet, bevidnes den af resten af gruppen. Det vil sige, at resten af gruppen
svarer på, hvad de hæftede sig ved undervejs i fortællingen. Gerne så ordret som muligt, sådan at
den hjælpsøgende så at sige får sine ord tilbage – og derved måske virkelig hører og forstår, hvad
der er blevet sagt. Gruppen kan også melde tilbage, hvilke erfaringer, de selv har med en lignende
sag; og hvad det fik dem til at tænke på i deres eget liv. Formålet med bevidning er hverken at rose
eller kritisere, heller ikke at skulle argumentere for dette eller hint; men at berige det fortalte ved at
give udtryk for, hvad de som enkeltpersoner hørte, og hvad der gjorde ved dem, hvilken resonans
det skabte i dem, og hvad de tager med sig, og måske også hvad de selv får lyst til at gøre.
Således åbner bevidning for yderligere refleksion og evt. nye handlemuligheder (Holmgren A&A
2015: 24-28)

Afsluttende
Jeg har nu forsøgt at udpege nogle vigtige begreber til den narrative praksis, som har betydning for
supervision. Et underliggende tema i den narrative metode, jeg afslutningsvis vil nævne har dog at
gøre med begrebet magt – heri ligger dels en etisk fordring såvel som en opmærksomhed på at
holde et vågent kritisk øje på forskellige diskursers magt og indflydelse. En vigtig pointe, jeg tager
med mig som supervisor, er at stille sig decentralt – og med det menes, at det hverken er supervisors
opgave at tage magten og scenen, eller bemægtige sig fortolkningsretten over problemet.
Tværtimod er opgaven, at hjælpe supervisanden ved at stille sig nysgerrigt, kreativt og spørgende an
– og dermed hjælpe med at skabe en rigere fortælling.
Når jeg til maj færdiggør uddannelsen bliver det således med en god ballast til at varetage
supervision for sundhedspersonale, og med et fornyet blik på fortællingens kraft.
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