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Professionelle blikke på den anden Birgit Kirkebæk Hent PDF Professionelle blikke på den anden er tænkt
som en ’irritationsbog’, der på baggrund af både historiske og nutidige tekster udfordrer den faglige forståelse

gennem brug af narrative forskningstilgange.

Forfattergruppen har fokus på, hvordan nye tolkninger af gamle temaer sætter sig igennem i den nutidige
praksis, og på, hvordan kulturelle, sociale og politiske forhold påvirker den professionelle opgave og de

fortællinger, der produceres. Anliggendet er ikke mindst at inddrage de direkte berørtes fortællinger for med
dem at få en udvidet forståelse for kompleksiteten.

Både de professionelles og de direkte berørtes narrativer skaber en virkelighed, der befinder sig i et
spændingsfelt mellem den viden og de krav til ageren, der udvikles socialt, fagligt og politisk.

Opsummerende illustrerer bogen, ved hjælp af narrative tilgange, stærke kræfter i sproget og i kulturen, som
trækker linjer fra det historiske op i nutiden.

Hvilke handlinger legitimeres på et givet tidspunkt fagligt, professionelt og politisk? Hvilke ’krav’ rettes til
det barn, den unge og voksne, der opleves som anderledes? Kan de berørtes egne fortællinger være med at

skabe et nyt og mere individualiseret blik på ’den anden’? Og kan vi med det skabe rum for nye
handlemuligheder?
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