Læservurderinger af bogen ”Livshistoriefortællinger – nøglen til livet”

»Bogen kan læses fra start til slut og ved nedslag relevante steder. Med sine gennemarbejdede og
logisk opbyggede kapitler udgør bogen et inspirerende opslagsværk i mit job. Især er jeg inspireret
af kapitel 10, der gør opmærksom på, at man ved at rette sit fokus et andet sted hen kan skabe
ændringer der, hvor man oprindeligt søgte at skabe ændringer. Bogen får helt sikkert en plads i
forreste række i min bogreol på jobbet«
-

Karin Flø, socialrådgiver, cand.soc. i socialt arbejde

»Ja tak! Endelig en bog, der på en tilgængelig og praksisorienteret måde beskriver metoden
omkring Livshistoriefortællinger.
Der argumenteres for relevans, baggrund i bl.a. sundhedsfremme/Antonovsky, formål, betydning,
borger/patient/medarbejder/kvalitet samt metode. Jeg tænker ikke, der er så meget nyt i selve
det at være interesseret i andres liv, men med denne bog bliver det klokkeklart hvorfor det i et
behandlings-/rehabiliteringsforløb er særligt betydningsfuldt. Igennem bogen bruges
praksiseksempler til at underbygge teori/metode, hvilket gør relevansen mere tydelig. Skønt med
forfatteroversigt, super litteraturliste med relevante og velvalgte kilder. Meget inspirerende bog!!!
Glæder mig til at tage den med på arbejde og præsentere den for udvalgte kolleger«

-

Dorthe Mundbjerg, udviklingssygeplejeske

»Livshistorie fortællinger – er en bog der handler om, hvordan vi gennem fortællinger skaber
sammenhæng og mening med tilværelsen. Jeg har læst andre bøger omhandlende samme emne omkring vigtigheden af livshistoriefortællingens helende virkning på det enkelte menneske. Men
denne lille bog skiller sig ud på den måde, at den tager læseren i hånden og fører én gennem
fortællinger og teori og viser på fineste vis hvordan der kan skabes meninger og sammenhænge i
et menneskeliv gennem livshistoriefortællingen. Bogen gør samtidig opmærksom på, at man som
medlytter skal have erfaring, viden og indsigt i livshistoriefortæller-metoden inden man begiver sig
ind i livshistoriefortællingens helende univers. Det har været en berigende oplevelse at læse
denne lille bog om livshistoriefortællinger, jeg vil helt sikkert anbefale den til mine studerende«.
-

Lene Qvortrup, underviser på UCC.

»Hvorfor udkom den dog ikke for ca. 20 år siden, da jeg selv havde brug for den - nemlig da jeg
som ny-uddannet socialrådgiver arbejdede nogle år i kommunale bofællesskaber? Bogen ville
bestemt have givet mig en kærkommen inspiration og opmuntring i mit daglige samvær med en
række vidt forskellige beboere. Nu er der uden tvivl masser af socialrådgivere og pædagoger - og
andre, der arbejder tæt sammen med udsatte medborgere og psykisk syge, m.fl. - der i de
kommende måneder og år kan have direkte glæde og gavn af bogen. For den er stærkt
opmuntrende og inspirerende - også for familiemedlemmer og andre. I disse facebook-, skype- og
youtube-tider kunne mange brugere og medarbejdere måske også udvide metoden til at omfatte
disse medier? For mig at se må det blot altid være afgørende, at brugeren selv til enhver tid kan
redigere/slette i optagelser og skriftlige fortællinger. Medarbejderen og dennes kolleger og ledere
skal 100 pct. respektere brugeren - og tage mest muligt hensyn til brugerens familiemedlemmer,
især hvis nogen er omtalt kritisk eller negativt i livshistorien.
Når jeg nu tænker tilbage på min egen tid i bofællesskaberne - og på et par store institutioner, jeg
tidligere havde arbejdet på - så dukker der en række ansigter og navne op. Medmennesker, som
jeg gerne ville have hjulpet med at formulere - hver for sig - deres egen unikke livshistorie. Og få
den lagt ned på tekst og/eller video og/eller bånd.
Altsammen til støtte for den enkelte brugers indblik i sin egen fremtid. Altså også til at vise til
hans/hendes fremtidige med-beboere, medstuderende - og fremtidige medarbejdere. Og dermed
- som bogens undertitel lyder - være "nøglen til livet"«
-

Ole Kragelund, tidligere socialrådgiver

»Bogen henvender sig til psykologer, pædagoger, socialrådgivere og andet personale, der arbejder
med udsatte psykisk syge. Bogen om livshistoriefortællinger kan betragtes som en introduktion til
en meget spændende og rimeligt ubeskrevet metode i arbejdet med udsatte psykisk syge voksne.
Man kan også sagtens hente inspiration til arbejdet med børn og unge med udviklingsforstyrrelser.
Som det beskrives i bogen, har mange institutionsanbragte ikke historien med sig. Med denne
metode kan der arbejdes med fortid, nutid og fremtid. Det virker meget rørende og sigende, da en
bruger udtaler, at hun i 20 år har ventet på, at der var en, der ville høre om hendes liv. Læseren får
indsigt i metodens værdi i forhold til brugerne, hvor erfaringerne er meget positive, og
fagpersonernes erfaringer og læring er ligeledes meget inspirerende og lærerige. Der gives klare
forslag til, hvordan man kan anvende metoden til en enkelt person, og hvordan den kan anvendes
i grupper af personer med sammenfaldende vanskeligheder. Bogen kan klart anbefales, og den
afsluttes inspirerende med kapitlet: Kom godt i gang!«
-

Aase Tromborg, børneneuropsykolog
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