
Narrativ 
organisationsudvikling
HVORDAN UDVIKLER VI ELITEMILJØER IGENNEM FORTÆLLINGER?



Vi ser verden forskelligt!



Narrativ organisationsteori

Narrativ organisationsudvikling = arbejde organisationens fortællinger og historier

Organisationens fortællinger og historier styrer organisationens handlinger



Narrativ organisationsteori

Why
Identitet

How
Proces

What
Outcome

Sinek: Golden Circle



Narrativ organisationsteori

SÅ!

Organisationens fortællinger og historier styrer organisationens 
handlinger

klubbens fortællinger og historier styrer klubbens handlinger



Narrativ praksis

Tid



Trin 1 i en ny fortælling

Bliv bevidst om din egen og andres fortællinger omkring det 
problem, som I ønsker at ændre

Forandring er et gruppeprojekt



Vurdering af dit elitemiljø



Trin 1 i en ny fortælling



Trin 1 i en ny fortælling
• NAVNGIVELSE

Kontekstualisering af problemet. Hvad hedder problemet? (Fx manglende resultater) Målet er ikke blot at
navngive, men give navnet sin egen fortælling.

• EFFEKT

Hvordan opleves problemet – hvilken effekt har det på personerne i jeres klub? Hvordan kommer problemet til
udtryk i handlinger og sprog?

• EVALUERING

Hvilke fordele og ulemper har effekten af problemet? Hvilken mening har du om denne effekt?

• BEGRUNDELSE

Hæve sig op over evalueringen og forstå denne i et metaperspektiv. Hvilke tanker har du om dine i tanker i
evalueringen? Hvorfor tror du, at du har denne mening? Skal føre etablering af platform, hvor der er flere
perspektiver til rådighed.



Trin 2 i en ny fortælling

Find de unikke hændelser
eksempler på, hvornår problemet ikke har været et problem



Trin 2 i en ny fortælling
• NAVNGIVELSE

Giv den unikke hændelse et navn.

• EFFEKT

Hvordan oplevede I den unikke hændelse? – hvilken effekt havde den på personerne i jeres klub? Hvordan
kom hændelsen til udtryk i handlinger og sprog?

• EVALUERING

Hvilke fordele og ulemper har effekten af hændelsen? Er det muligt at gøre mere ved fordelene ved
hændelsen? Hvilken mening har du om denne effekt?

• BEGRUNDELSE

Hæve sig op over evalueringen og forstå denne i et metaperspektiv. Hvilke tanker har du om dine i tanker i
evalueringen? Hvorfor tror du, at du har denne mening? Skal føre etablering af platform, hvor der er flere
perspektiver til rådighed.



Trin 2 i en ny fortælling

Shit! Vi har ingen unikke hændelser?!!

Bevidning er svaret!
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Tak fordi I gad at lytte!


