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Sproget er nøglen

I dette ”narrative kit” guider vi dig til at bruge narrative greb i forbindelse med faglige 

drøftelser af borgersager. Kittet vil inspirere dig til at lytte på en anden måde, til at spørge 

på en anden måde, og til at fortælle på en anden måde.

Du kan bruge kittet som værktøj, når du lytter til kollegers problemmættede fortællinger 

om borgere, og når du stiller spørgsmål til dine kolleger under en sparring. Du kan også 

bruge det til at sætte fokus på byggeklodserne i dine egne fortællinger. Især når du skal 

præsentere en sag, hvor du er ”kørt fast” og har svært ved at se muligheder.
 

Fortællingen om problemerne i en borgersag har stor betydning for, hvordan du handler 

i sagen, for eksempel hvordan du vælger at arbejde med borgeren. Det, der bliver fortalt 

om borgerens problemer, kan altså være et problem i sig selv. 

Når vi fokuserer på ”fortælleproblemer”, betyder det ikke, at borgerens problemer bare 

går væk, hvis du fortæller om dem på en anden måde. Pointen er, at beskæftigelses-

medarbejdere gennem deres sprog er med til at fastfryse bestemte udlægninger af 

en kompleks situation. Ved at have øre for det sprog, du og dine kolleger bruger, kan I 

opdage, om I selv har en rolle i forsimplinger og ensidige udlægninger af borgerens sag.
 

Når man går narrativt til værks, kan man løse fortælleproblemer ved at dekonstruere for-

tællingen om problemerne. Eller man kan forebygge fortælleproblemer ved på forhånd 

at gøre sig overvejelser om opbygningen og sprogbruget i ens fortælling1. 

De narrative greb illustreres bedst med eksempler. Som gennemgående case bruger vi 

en rekonstrueret observation af en sparring på et møde i et jobcenter.

 
Sagsbehandler: Næste sag er den kære Julie. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte eller slutte. 

Leder: Skal vi tage tavle på? [en sparringsmetode, de nogle gange bruger i teamet]
 

Sagsbehandler: Nej. 

Sagsbehandler: Sagen er nu der, hvor at Julie har sendt mig en sms, hvor der står: ”Jeg føler ikke, 
du har tillid til mig. Du kører mig ned”. Der er virkelig ikke meget tillid mellem os. Jeg tror simpelt-
hen ikke på, at hun har det så dårligt, som hun siger. Jeg har set hende uden for jobcentret, hvor 
hun går uden stok og bevæger sig ubesværet, men når hun er inde til møde hos mig, så bruger 
hun stok og går som om, hun er meget dårlig. Jeg ville gerne have et møde, hvor både Julie og 
hendes læge er samlet, men det vil Julie ikke. Jeg har mest lyst til at bryde samarbejdet og advare 
den kommende sagsbehandler om hendes snyd. Jeg har svært ved at være med til det skuespil. 

 
Leder: Jeg synes, du skal lade sagen ligge og afbryde samarbejdet. Hun bliver snart 30 år, og 
så skal hendes sag alligevel flyttes til en anden afdeling. Man vil heller aldrig kunne komme 
videre med sådan en situation. Jeg foreslår, at du siger til borgeren: ”Vi kan desværre ikke 
hjælpe dig korrekt, da vi ikke ved, hvad du fejler”. Det er ikke sikkert, at borgeren er glad for at 
snyde, men det kan være, hun føler, at hun bliver nødt til det. Du kan også overveje sanktioner.

1 Hvis du vil have mere viden om narrativer om borgere i beskæftigelsesindsatsen, kan du klikke her og hente 
vores narrative analyse: Jeg er glad for, at I andre [ikke] ser det samme som mig.

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/jeg-er-glad-for-at-i-andre-ikke-ser-det-samme-som-mig/
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Når du lytter til en kollegas fortælling om en borger

Som beskæftigelsesmedarbejder lægger man ofte øre til beretninger om borgerforløb fra 

sine kolleger. Som modtager af en fortælling kan du lytte efter problem vedligeholdende 

tanker, antagelser, konklusioner og handlinger i din kollegas formidling af en borgersag.

Du kan også lytte efter plottet i din kollegas fortælling. Hvad er det for en pointe om 

borgerens forløb, din kollega (bevidst eller ubevidst) søger at overbevise dig om? Ofte vil 

plottet i fortællingen samt konklusioner og antagelser, der er med til at vedligeholde et 

problem, vise sig gennem fortællerens sprogbrug. 
 

Bruger fortælleren billedsprog eller metaforer, kan der ligge værdier eller holdninger bag, 

som kan sige noget om afsenderens syn på borgeren og tro på borgerens jobchancer.

Du kan også holde øje med 

ord, som er værdiladede i 

 enten positiv eller negativ ret-

ning. Eller labels, som fortæl-

leren sætter på borgeren, for 

eksempel ”en snyder”. Labels 

og værdiladede udtryk kan 

gemme på en unuanceret kon-

klusion om borgeren. Sådanne 

konklusioner er fristende, 

fordi de hjælper til at skabe 

mening og orden, men de kan 

hurtigt blive til uimodsigelige 

sandheder om de mennesker, 

beskæftigelsesindsatsen 

forsøger at hjælpe.

Endelig kan du lægge mærke til de ting, som ikke bliver sagt højt, men som alligevel 

bliver kommunikeret ”mellem linjerne”. Ved at bedrive ”dobbelt lytning” lytter du både 

efter det, der bliver sagt, og det, der forbliver usagt, men dog er vigtigt. 

 
Mennesker kommunikerer meget mere non-verbalt end verbalt. Du kan derfor også for-

søge at mærke tonen eller stemningen i fortællingen – er den grundlæggende optimis-

tisk eller pessimistisk? Eller du kan holde øje med fortællerens kropssprog, ansigtsmimik 

og blikretning undervejs i fortællingen. 

Denotationer og konnotationer

Denotation er ordets grundbetydning. Denotationer peger 

neutralt på genstande i virkeligheden uden for sproget. 

Eksempel: en hund 

Konnotation er ordets med-betydninger eller implicitte 

henvisninger. Konnotationer kan være positivt eller nega-

tivt ladede og viser dermed en holdning hos den talende. 

Eksempel: en køter 

Konteksten er afgørende for, om et ord er værdiladet. 

Kalder man en borger for ”en skuespiller”, er det ikke 

neutralt – selvom ordet skuespiller som denotation peger 

neutralt på en bestemt profession. ”Julie” er en neutral 

henvisning til en person, mens ”den kære Julie” enten kan 

være negativt eller positivt ladet afhængig af konteksten.

“Det var som at 
kaste vandballoner 

op ad en væg og 
forvente, at de kom 

tilbage igen.”

“Uddannelse er nok 
lidt en dødssejler....”

“Han har tullet rundt 
i praktik i årevis!”
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Når du spørger til en kollegas fortælling om en borger

Ved hjælp af egenskaberne nysgerrighed og uærbødighed kan beskæftigelsesmedarbej-

dere rive sig løs fra konklusionernes fastlåsthed og forsøge at dekonstruere den for tælling 

om en borger, der lige nu er i gang. Med nysgerrige og uærbødige spørgsmål kan du ud-

fordre forforståelser hos fortælleren og være med til at bestemme, hvordan den videre 

fortælling skal forløbe og afsluttes2. Ved at udvide fortolkningsmulighederne i fortællingen, 

er du med til at udvide din kollegas handlemuligheder i sagen. Jo flere handlemulig-

heder, I sammen kan få øje på, desto mere vil jeres tro på borgerens jobchancer vokse. 

Den nysgerrige kollega leder efter de nuancer og detaljer, som den dominerende fortæl-

ling er i gang med at fortrænge. Han/hun søger efter sprækker i fortællingen, der åbner 

op for alternative fortællinger, som endnu ikke er blevet fortalt.
 

Eksempler på nysgerrige spørgsmål: 

    •  Er der andre fortællinger om borgeren, som denne fortælling skygger for?  

    •  Ser alle omkring borger de samme problemer? 

    •  Hvem er mest/mindst optaget af problemerne? 

    •  Hvad ser dem, der ikke ser problemerne, i stedet? 

    •  Hvilke konkrete resultater/hændelser understøtter ikke konklusionen? 

    •  Er der nogen undtagelser, hvor borgeren viser andre sider af sig selv?

Den uærbødige kollega falder ikke for fristelsen til at overtage fortællerens perspektiv og 

søge mod konsensus. Han/hun tør at dyrke tvivlen og uenigheden og søger at udfordre 

fastlåste fortællinger og allerede etablerede konklusioner. 

Eksempler på uærbødige spørgsmål: 
Spørgsmål til tidshorisonten forud for fortællingen: 

    •  Hvordan er du nået frem til den konklusion?  

    •  Hvor længe har du haft den opfattelse af borgeren? 

    •  Hvordan blev du rekrutteret ind i den måde at tænke om borgeren på?
 

Spørgsmål til omgivelsernes betydning for vedligeholdelse af fortællingen: 

    •  Hvor i samarbejdet med borgeren er du mest styret af denne idé? 

    •  I hvilke relationer får denne idé om borgeren mest liv og næring? 

    •  For hvem er denne fortælling om borgeren muligvis nyttig og gavnlig? 

    •  Er der sammenhænge, hvor du bliver i tvivl, om konklusionen holder?

Spørgsmål til virkninger og konsekvenser af fortællingen: 

    •  Hvilke konsekvenser har det, at denne antagelse om borgeren er styrende? 

    •  Hvad får idéen dig til at gøre – eller undlade at gøre? 

    •  Hvilke følelser vækkes i dig, når idéen tager over? 

    •  Hvordan vil det påvirke dit forløb med borgeren, hvis fortællingen bliver ved med at 

        være fremherskende? 

2 Begreberne nysgerrighed og uærbødighed er hentet fra Jacob Mosgaard (2009): ”Sprogets forførelser – om 
diagnoser og andre konklusioner”. Spørgsmålsformuleringerne er med inspiration fra Michala Schnoor (2016): ”Narrativ 
praksis i organisationer – at skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor”.
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Lytte og spørge anderledes – eksempler fra case

Fortællerens udsagn Lytterens tanker Dekonstruerende spørgsmål

”Den kære Julie. Jeg ved 
snart ikke, hvor jeg skal 
starte eller slutte.”

Hvorfor mon han bruger det 
udtryk? Måske føler han sig 
magtesløs og har givet op…  
”Kære” – er det ironisk?

• Hvilke følelser vækker det i 
   dig, når ideen om, at borgeren 
   snyder, tager over?

”Julie har sendt mig en 
sms, hvor der står: ’Jeg 
føler ikke, du har tillid til 
mig. Du kører mig ned’.”

Gad vide hvad der fik borgeren til 
at sende den sms? Hvordan mon 
situationen ser ud fra borgerens 
perspektiv? Er der en anden 
fortælling, som denne fortælling 
skygger for?

• Hvad er borgerens egen 
   fortælling om forløbet og den 
   manglende tillid mellem jer?

”Jeg ville gerne have 
et møde, hvor både 
Julie og hendes læge er 
samlet.”

Der er også en læge ind over 
sagen. Gad vide, hvordan lægen 
ser situationen? Er der flere andre 
perspektiver, sagen kan ses fra?

• Ser lægen, at hun er uærlig 
   omkring sit helbred? Hvad ser 
   lægen i stedet?   
• Er der sammenhænge, hvor du 
   bliver i tvivl om din konklusion?

”Jeg har mest lyst til at 
bryde samarbejdet og 
advare den kommende 
sagsbehandler om 
hendes snyd.”

Her er vist plottet i fortællingen: 
Han har ikke lyst til at fortsætte 
samarbejdet med borger, fordi 
han føler sig snydt. 
Han bruger ordene ”snyd” og 
”advare”… 
Der er risiko for, at han vedlige-
holder opfattelsen af borgeren 
som en snyder, hvis han giver 
sin fortælling videre til den nye 
sagsbehandler.

• Hvor længe har du haft den 
   tanke, at borgeren snyder dig? 
• Har du eksempler på hænd- 
   elser, der ikke understøtter din 
   konklusion om, at borger 
   spiller mere syg end hun er? 
• Hvordan vil det påvirke den 
   næste sagsbehandler, hvis 
   vedkommende får fortalt, at 
   borgeren snyder?

”Jeg har svært ved 
at være med til det 
skuespil.”

Han kalder samarbejdet med 
borger et ”skuespil”. Det er vist 
negativt ladet i denne sammen-
hæng. Det lyder til, at det er vigtigt 
for ham, at borgeren er ægte og 
ærlig. Mon han selv er ægte og 
ærlig over for borgeren?

• Hvilken rolle spiller du i skue- 
   spillet? 
• Hvordan fik I hver især jeres 
   roller i skuespillet? 
• Hvem er ellers med i skuespil- 
   let, og hvad er deres roller?

”Man vil heller aldrig 
kunne komme videre 
med sådan en situation.”

Hvor ved lederen det fra? Hvad 
bygger hun den konklusion på? 
Det virker til, at lederen også 
opfatter situationen som fastlåst.

• Hvordan er du nået til den 
   konklusion? 
• Har vi eksempler på nogen, 
   der er kommet videre efter en 
   situation med mistillid?

”Det er ikke sikkert, at 
borgeren er glad for 
at snyde, men det kan 
være, hun føler, at hun 
bliver nødt til det.”

Her er et helt nyt perspektiv - at 
borgeren måske ikke er ude på 
at snyde. Kan det være en form 
for modstand, hun prøver at 
udtrykke?  
Mon der er et mere hensigts-
mæssigt ord for det, hun gør, end 
”snyd”?

• Hvad kan gøre, at en borger  
   føler sig nødsaget til at spille 
   mere syg end hun er? 
• Er der noget ved vores rolle 
   eller systemet, der kan presse 
   hende til at være uærlig 
   omkring sit helbred? 
• Hvad sker der, hvis vi i stedet 
   for ”snyd” omtaler hendes 
   handlinger som ”afmagt”,  
   ”modstand” eller ”en strategi til 
   at opnå noget”?
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Når du fortæller dine kolleger om en borger

Står du overfor at skulle fortælle om et problemmættet borgerforløb til dine kolleger? 

Som fortæller kan du gøre dig nogle overvejelser om, hvordan du vil organisere din 

fortælling om borgeren. Du bør tænke over fortællingens indledning og afslutning, dit 

sprogbrug om borgeren og din vægtning mellem borgerens ressourcer og barrierer.

Du kan eksempelvis stille dig selv disse spørgsmål som led i din forberedelse:
 

    •  Hvad er mit formål med at fortælle om borgeren til mine kolleger?  

    •  Har jeg en bestemt pointe om borgeren eller om mig selv, som jeg gerne vil over- 

        bevise kollegerne om?  

    •  Er der fakta og vurderinger af borgeren, som jeg har mest lyst til at udelade fra min 

        fortælling, og hvad vil det betyde, hvis jeg gør det?  

    •  Hvilke følelser vækker borgerens forløb i mig, og vil jeg fortælle om dem? 

    •  Hvilke af mine opfattelser af borgeren vil jeg gerne udfordres på? 

    •  Hvilke ord om borgeren vil jeg bruge, og hvilke ord vil jeg undgå, for ikke at skabe 

        uhensigtsmæssige forforståelser af borgeren hos mine kolleger? 

    •  Efterlader plottet i min fortælling bestemte muligheder for feedback hos modtagerne 

        af min fortælling? Åbner eller lukker jeg for deres refleksioner? 

    •  Hvordan kan jeg lægge tvivl og tvetydigheder ind, som mine kolleger kan gribe fat i?

Med de overvejelser in mente kunne en alternativ præsentation af casen have lydt sådan:

Når Julie møder i jobcentret, går hun med stok og er gangbesværet. Men jeg har for nyligt set 
hende uden for jobcentret, hvor hun bevæger sig uden stok og ubesværet. Det har fået mig til 
at tænke, at hun måske ikke har det så dårligt, som hun siger. Jeg får en følelse af, at hun snyder 
mig, men måske er der noget andet på spil, som jeg ikke forstår. Jeg ville gerne have et møde, 
hvor både Julie og hendes læge er samlet, men det vil Julie ikke. Det føles som at være med i et 
skuespil, og jeg har det svært med, hvis borgeren ikke er ærlig over for mig. 

Vi er i en situation, hvor der ikke er tillid mellem mig og borgeren, men jeg bliver sgu også i tvivl 
om, hvad min egen andel i det er. Julie har sendt mig en sms, hvor der står: ”Jeg føler ikke, du 
har tillid til mig. Du kører mig ned”. Hvorfor har hun ikke tillid til mig? Jeg har mest lyst til at bryde 
samarbejdet med hende. Hun skal alligevel have ny sagsbehandler, fordi hun snart fylder 30. Jeg 
har overvejet, om jeg skal fortælle om min fornemmelse til den kommende sagsbehandler. 

 
Kan I hjælpe mig til at få øje på andre perspektiver på mit samarbejde med Julie?

Vores udsagn og fortællinger har stor betydning for, hvad der bliver muligt for andre 

at sige bagefter. Det gør en forskel for kollegernes feedback, om sagsbehandleren 

præsenterer borgerens ”snyd” som et fakta eller som en følelse, han står med. Det gør 

også en forskel, om han præsenterer diskrepansen mellem borgerens fysiske formåen i 

jobcentret og uden for jobcentret som en undren eller som et bevis på, at hun er uærlig. 

I den sidste sætning inviterer sagsbehandleren kollegerne til at byde ind med nye perspek-

tiver. Du kan også aktivt invitere dine kolleger til at lytte og spørge med dekonstruktion for 

øje. Ved at bede om at blive udfordret har du allerede lagt op til refleksion og signaleret, at 

du er åben for andre perspektiver. Det vækker kollegernes faglige nysgerrighed på sagen.


