
 

 

HVAD SIGER DELTAGERNE 
OM SYSTEMISK-NARRATIV EFTERUDDANNELSE? 
   

Hævet fagligt niveau 
”Mit professionelle og faglige niveau er blevet hævet, og jeg er blevet mere 
bevidst om, at der ikke bare er én sandhed, men at helhedsperspektivet er 
vigtigt. På den måde går uddannelsen også ind personligt og udvikler dig 
som menneske og lærer dig at se tingene på en anden måde.” 
Michelle Kürstein, pædagog, Københavns Kommune 
 
Det praksisnære er vedkommende 
”I min hverdag kan jeg mærke, at jeg har meget, jeg kan spille ind med, når jeg bliver bedt om 
at forholde mig til mine egne elever eller konkrete eksempler, så den praksisnære del er meget 
vedkommende.” 
Morten Ravn, lærer, Gentofte Ungdomsskole 
 
Samme temaer som i folkeskolen 
”Det var svært at finde en systemisk-narrativ uddannelse, der også rummede det praksisnære, 
i ligeså høj grad som den her gør. Jeg kommer fra en almindelig folkeskole, og lige i starten var 
jeg lidt usikker på snittet ift. specialskole og min virkelighed, men allerede efter én dag var jeg 
der. Der blev talt ind i de samme temaer, som jeg selv gik og rodede med.” 
Thomas Kielberg, AKT-pædagog Sct. Jørgens Skole 
 
Begreberne kommer under huden 
”Jeg tager nogle konkrete begreber med, som er meget anvendelige med det samme. Det er 
f.eks. mentalisering, positionering, rammesætning og domæneteori. Jeg kan mærke, jeg tager 
det ind under huden, det bliver en måde at arbejde på og en måde at have sprog på.”  
Rikke Lybech, AspIn 
 
Kompetente undervisere 
”Jeg har lyst til at rose nogle meget kompetente undervisere – både lærere, psykologer og 
familiearbejdere. Det, der er så forrygende ved den her uddannelse, er, at begreberne bliver 
omsat hele tiden, fordi vi laver øvelser, øvelser, øvelser. Noget af det, jeg tændte på, da jeg 
tilmeldte mig, var det praksisnære.” 
Helle Myrfeld, specialdagtilbud Skovbrynet 
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