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Fortællinger spiller en afgørende rolle i alle sociale omgangsformer, ikke blot som en måde at formidle
information på, men også som en måde at påvirke andre og forme virkeligheden, så den ser ud på en bestemt
måde. I en lang række sammenhænge opleves det, at narrativer bruges strategisk til at fremme bestemte

dagsordner. I en mere hverdagslig forstand kan fortællinger spille en vigtig rolle som det kit, der
binder sociale relationer sammen og skaber en sammenhængende identitet for individer. Derfor er narrativ

analyse en vigtig discipin i samfundsvidenskab og humaniora.

Denne bog gennemgår den narrative analyses mange facetter. Den giver en indføring i, hvad narrativ analyse
indebærer, og supplerer med en række eksempler på, hvordan analyserne laves i praksis. Bogen er skrevet
som lærebog til studerende på universiteter og professionshøjskoler og som håndbog til forskere, der selv

arbejder med narrative studier.
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