
OrganisationsOpstilling
Uddannelse i Systemisk Opstilling i job og erhverv

Opstilling er en dynamisk, innovativ og
forandringsskabende metode til at få
belyst strukturer og mønstre.
I organisationssammenhænge kan metoden
bruges til at kaste lys på tematikker som
eksempelvis formål, visioner, markedsføring,
samarbejdsvanskeligheder, stress,
beslutningsprocesser, motivation, fusioner,
kundepleje mv.

ISFO    
Institut for Systemisk Opstilling & Familieopstilling 

OrganisationsOpstilling er en innovativ metode, som bruges til at afdække,
synliggøre, igangsætte og implementere forandringer på arbejdspladser. Målet
er, at deltagerne efter endt uddannelse kan anvende Opstillingsmetoden og den
systemiske tilgang i arbejdet med individer, grupper og organisationer i forhold
til arbejdsrelaterede problemstillinger.

Uddannelsen giver et overblik over, hvilke problemstillinger der med fordel kan
belyses gennem Opstilling. Undervisningen giver en indføring i historikken og de
fundamentale teorier, som metoden hviler på. Vekselvirkningen mellem teori og
praksis sikrer, at deltagerne får de relevante kompetencer til at anvende forskel-
lige typer af interventioner i deres daglige virke.

Målgruppen er konsulenter, supervisorer, HR-folk, psykologer, psykoterapeuter,
ledere og lign., der ønsker at benytte OrganisationsOpstilling som supplement
til deres eksisterende praksis eller som central beskæftigelse.

Form på uddannelsen er to dele med i alt 6 moduler. De første 3 moduler har
fokus på, hvordan vi anvender Opstilling i den individuelle rådgivning, sparring 
og/eller konsultation. De næste 3 moduler omhandler brugen af
organisationsopstilling i arbejdet med grupper.



Grundforløb 1. del 2018
1. modul: 1. – 2. sept.
2. modul: 29. – 30. okt. 
3. modul: 8. – 9. dec.

INDHOLD

• Historisk baggrund for metoden. 

• Grundlæggende teorier og principper bag OrganisationsOpstilling som  
fænomenologi, systemisk teori, konstruktivistiske og narrative tilgange. 

• Indføring og træning i de grundlæggende begreber, interventionsteknikker 
og metodens anvendelsesmuligheder. 

• Interventionstyper inden for systemisk OrganisationsOpstilling. 

• At bevæge sig mellem opgaven, opstillingen, fortolkningen af Opstillingen 
samt udbyttet af Opstillingen. 

• At kunne skelne mellem forskellige systemiske niveauer, herunder at kunne 
forstå og bevidst bevæge sig mellem forskellige domæner personligt og 
organisatorisk samt at kunne adskille to konfluerende systemer. 

• Gennem forløbet opnår deltagerne indsigt i og erfaring med foretrukne 
roller ift fx facilitering, coaching, konsultation, rådgivning og supervision.

Overbygning 2. del 2019
4. modul: 19. – 20. januar 
5. modul: 30. – 31. marts 
6. modul: 11. – 12. maj

Undervisere: Seniorkonsulent Erik Svarer & Psykolog Mette Bram

Tidspunkter: Kl. 10 - 18 alle dage.

Pris: Kr. 10.000 pr. del. Ved betaling for 1. og 2. del er prisen kr. 18.000.
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