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Tom Strong er professor og ”counsellor-
educator” på University of Calgary

I denne 1-dags workshop vil Tom Strong i dialog med 
deltagerne sætte fokus på praksisser og diskurser, 
der kan enten udvide eller begrænse terapeutiske og 
professionelle dialoger, herunder den udbredte brug 
af diagnosesproget.

Tom vil diskutere og kritisere begrænsende diskurser og praksisser, 
og tilbyde veje til mere faciliterende terapeutiske og professionelle 
samtaler, som bygger på samarbejde frem for protokoller.

Tom vil trække på diskursive terapiformer som narrativ, løsningsfoku-
seret og kollaborativ terapi samt på diskursiv forskning i terapeutiske 
praksisser. Han vil herigennem præsentere en forståelse og en tilgang 
til meningsskabelse og til samtalepraksis, som har fokus på, at begge 
dele er forhandlinger.

På mikroniveauet præsenteres og udforskes principper for denne slags 
forhandlinger i dialoger ansigt til ansigt. På et overordnet makroniveau 
undersøger Tom institutionelle og professionelle alternativer. Her vil han 
trække på eksempler fra den såkaldte Diagnostic Alternatives Summit, 
fra sit terapeutiske arbejde på Calgary Family Therapy Centre og fra 
aktionsforskning.

Workshoppen vil udstyre deltagerne med ideer såvel som øvelse i at 
anvende disse ideer i dialoger, som klienter faktisk oplever som hjælp-
somme, og i professionelle og institutionelle dialoger, hvor endnu større 
forandringer i den professionelle praksis vil blive drøftet.
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Om underviseren

Tom Strong

er professor og ”counsellor-educator” på University of Calgary, 
hvor han bl.a. i flere år har samarbejdet med den i Danmark 
velkendte professor Karl Tomm. Før det var han gennem 
mange år terapeut i Canada.

Tom forsker og skriver med kollaborative og kritiske vinkler 
om potentialerne i diskursive tilgange til professionel praksis. 
Tom Strong er forfatter til 6 bøger og over 100 artikler og 
kapitler. Bl.a. er han medforfatter til ”Discursive perspectives 
on therapeutic practice” og ”Social constructionism: Sources 
and stirrings in theory and practice”.

På dansk udkom i 2015 bogen ”Mønstre i interpersonelle 
interaktioner – Relationel forståelse og terapeutisk forandring”, 
som han har skrevet sammen med Karl Tomm, Sally St. George 
og Dan Wulff. Her præsenteres mere komplekse og mindre 
stigmatiserende alternativer til nutidens diagnostiske sprog.
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Tom Strong
Se evt. mere om Tom 
Strongs forskning og 
interessefelter her: 
ucalgary.ca/strongt
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