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Billedsprogets Neuro-Narrative 
spørgsmålskort 
© Øvelsen er undervisningsmateriale lavet til en 
læringskontekst og udviklet af Kirsten Børstings 
terapeutiske erfaringer og ideer. Det teoretiske 
metodefundament er Narrativ terapi, Ericksonian 
hypnoterapi, Somatic Experiencing og 
Resiliensforskningen.


Intro 
To personer. En interviewer (I). En 
fokusperson (F). 15 minutters samtale.


I skal arbejde med metaforen: “Jeg har 
rotter på loftet. Jeg vil gerne kunne slukke 
for rotterne på loftet”. 

Metaforen inviterer Jer direkte hen til 
Polerne hvor Modgangs-polen er på den 
ene side: 

“Jeg har rotter på loftet”.  

Og Muligheds-polen er på den anden 
side: 

“Jeg vil gerne kunne slukke for rotterne på 
loftet”. 

Lyt efter bil ledsprog og inviter t i l 
billedsprog ved at bruge nedenstående 
spørgsmål som inspiration. Suppler gerne 
med jeres fantasi og gør fx nytte af den 
viden I har om Rotter fra virkeligheden, fra 
film og eventyr. Spørgsmålene er blot 
forslag og I kan supplere med egne ideer 
til spørgsmål. Husk det handler om at gøre 
rummet imellem polerne tydelige. 

I: Ved vores sidste samtale sagde du: “Jeg 
har rotter på loftet. Jeg vil gerne kunne 
slukke for rotterne på loftet”. Hvor vil du 
gerne begynde i dag? 


MODGANGS SPØRGSMÅL (erkend 
problemet): Udfold Rotterne på loftet fx 
vha sanse-spørgsmål. 

Hvordan ser Rotterne ud? 

Størrelse. 

Form. 

Farve. 

Lugt. 

Berøring. 

Antal

Lyde - Hvordan lyder Rotterne?

Fortæller de dig noget? 

Mon der er noget de vil bilde dig ind?

Vend blikket indad et øjeblik og læg 
mærke til om der er nogle impulser i din 
krop som hører sammen med Rotterne? 

Hvad sanser du i kroppen, nu når vi taler 
om Rotterne? Hvor i kroppen sanser du 
det?

…

Og de samme spørgsmål kan stilles til De 
slukkede Rotter.


MULIGHEDS SPØRGSMÅL (arbejd med 
drømmen): Udfolde de Slukkede Rotter 
fx vha sanse-spørgsmål. 

Når Rotterne er slukkede hvad sker der 
så? 

Kommer de til at se anderledes ud? 

Ændrer de størrelse?

Form

Farve

Lyd

Hvad sanser du i kroppen når Rotterne er 
Slukkede?

….

PROPORTIONS SPØRGSMÅL: Spørg til 
hvordan modgang versus mulighed 
fylder i forhold til hinanden. Spørg til 
ønsket proportion.  

Ud af 100 % hvor meget fylder Rotterne? 
Hvor meget fylder de Slukkede Rotter?

Hvordan vil du gerne have at det kommer 
til at se ud?

Hvad vil du gerne have kommer til at 
fylde?
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MELLEMRUMS SPØRGSMÅL: Sti l 
spørgsmål til mellemrummet imellem 
modgang på den ene side og mestring 
på den anden side. 

Hvad mangler der her i mellem Rotterne 
på den ene side og Slukkede Rotter på 
den anden side?

Hvad tror du bevægelsen fra Rotterne til 
de Slukkede Rotter har brug for? 

Hvis du nu kunne røre ved bevægelsen, 
hvordan ville den så føles?

Har bevægelsen en farve, form, lyd?

Eller måske er der brug for flere 
bevægelser?

Hvad mangler i mellemrummet?


K O N T E K S T S P Ø R G S MÅ L : S t i l 
spørgsmål til hvor, hvornår, hvordan, 
hvem, hvorfor 
Hvordan ser loftet ud hvor de bor?

Er de tilfredse med at bo der? 

Eller vil de hellere bo på en anden måde?

Er du tilfreds med at de bor der?

Foretrækker du at give dem en ny bolig?

Hvordan kom de til at bo på loftet?

Hvornår larmer de mest/mindst?

……


R E L AT I O N S S P Ø R G S MÅL : S t i l 
spørgsmål til personens relation til 
Modgangen og til Mestringen 
Hvad synes du om at Rotterne bor på 
loftet?

Er det første gang du gerne vil slukke 
dem?

Har du gjort tidligere forsøg med at slukke 
dem?

Kan du mon komme på hvad der muligvis 
vil kunne slukke dem? 

Hvad ville en Rottefænger gøre?

Kan du forestille dig om en kælder kan 
passe bedre til Rotterne?

Hvad mon der ville ske hvis det var andre 
end Rotter der boede på loftet?

….


TIDS SPØRGSMÅL: Stil spørgsmål til 
fortid; nutid; fremtid 
Hvor længe har Rotterne boet på loftet? 

Hvornår flyttede de mon ind?


Husker du Rotterne anderledes end som 
du oplever dem nu?

Hvad håber du der kan ske for Rotterne 
og dig?
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