Livshistorier

Fagdag 26. mai 2011

Møller-Trøndelag kompetansesenter inviterer til fagdag om
livshistorier på Røstad i Levanger.
Kirsten Steenfatt og Finn Steenfatt Thomsen fra Danmark foreleser
under tittelen “Livshistorien som narrativt dokument“.
Detaljert informasjon og påmelding på
www.statped.no/mollertrondelag
Påmelding innen 12. mai 2011.

Program
Livshistorien som narrativt dokument
– mellom redskap og metode i det spesialpedagogiske feltet
Tidsramme: kl 0930 - 1600.
Registrering fra 0900.
1. Bruk av narrative beskrivelser i tilknytning til kommunikasjon og læring.
Metoden ses i i lys av teorier til Brunner, Bateson og White.
2. Livshistorie som redskap.
	Fortellingen brukt i forhold til kommunikasjon hos mennesker med
multifunksjonshemming, og i forhold til samarbeidet med foreldre på en
spesialskole
3. Praktiske øvelser.
4. Fremtidsverksted - Prosess med spørsmål og avrunding.
	”Hvilken forskjell kan fortellingen gi våre elever og hvordan kan den påvirke
oss som personale?”
Å arbeide med livshistorier sammen med foreldrene kan være en måte å utvide
fagligheten og møtet med familiene. Begrepet “livshistorie” blir utvidet og får nye
betydninger i samspill med disse familiene. Synergien som oppstår i møtet med disse
menneskene utvider og rokker ved den faglige og relasjonelle oppfatningen av den
profesjonelle rollen som veileder.
Narrative perspektiver og reflekterende prosesser er utviklet innenfor familieterapi,
men kan også brukes i pedagogikk. Personlige fortellinger er en hjørnestein i den
narrative tradisjonen, hvor elever presenterer seg selv og deres forhold til interesser
og relasjoner. Historier skaper gjenkjennelse og vekker andre lignende historier til live.
Historiene blir en måte å kommunisere nye assosiasjoner, bilder og perspektiver. På
den måten utvikles både lytteposisjoner og fortellerkompetanse.
Finn Steenfatt Thomsen:
• Utdannet lærer
• Arbeidet som selvstendig
musikterapeut i det
spesialpedagogiske feltet
• Marte meo familieveileder
• Marte Meo faglig – rådgiver
• Anerkjennende Prosesskonsulent (AI metode)
• Underviser og veileder på
CVU-Sønderjylland
• Coach
• I gang med masterutdannelse i veiledning

Kirsten Steenfatt:
• Utdannet spesiallærer
(tale/kommunikasjon)
• Kursleder i VIKOM
• Utreder i VISO team
• Særlig opptatt av
foreldrenettverk
• Sitter i ledelsen til LEV

