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fortællinger i vores tilværelse? Hvilken betydning har de for vores identitet, selvopfattelse,

tilværelsestolkning og vores opfattelse af andre?

Hvordan lærer børn at fortælle? Hvordan er forholdet mellem den enkeltes livshistorie og de kulturelle
fortællinger? Hvordan kan man bruge livshistorier i pædagogiske, forskningsmæssige og terapeutiske

sammenhænge?

Hvad karakteriserer den livshistoriske fortælling som narrativ genre, og hvorfor er livshistorier så aktuelle
netop i dag?

Livets fortællinger - en bog om livshistorier og identitet handler om, hvordan vi gennem fortællinger skaber
mening og sammenhæng i tilværelsen.

Forskningslektor, mag.art. Marianne Horsdal er ansat ved Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet,
Odense. Hun har arbejdet med livshistorier i ti år og udgivet samlingerne Danmark mit fædreland  (Borgen

1991) og Halvfemserfortællinger (Borgen 1998).

Teoriudviklingen og analysemetoderne i Livets fortællinger er en del af et større forskningsprojekt om
identitet, folkeoplysning og demokrati. Marianne Horsdal er endvidere faglig leder af et nordisk
forskningsprojekt om folkeoplysningens arenaer som basis for demokratiske læringsprocesser.
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