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KRAP(kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik)  

- som underlag for forståelse, udvikling og trivsel 
 

  
Tid: Mandag d. 18 juni 2018 kl. 9.00-15.00  

Sted:Skansevej 90 B, Nørresundby 

 

Kan arbejdet med dit plejebarn(plejebørn) til tider være udfordrende? 

Kan du til tider undre dig over hvordan de reagerer eller handler i bestemte situationer?  Og eller 

vil du gerne være klogere på hvordan du som familieplejer kan understøtte en god udvikling hos 

dit plejebarn/plejebørn så er denne dag noget for dig  

 

Det giver resultater at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er udgangspunktet 

for KRAP. KRAP er et velafprøvet system, som udspringer af mange års praksiserfaring. KRAP er 

både en måde at tænke på og en værktøjskasse med forståelser og metoder der sikrer, at vi i 

praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressource-fokuseret syn.  

 

Hvorfor gør vi ikke altid det der er bedst for os? Tanker og menneskelige grundvilkår kan ofte stå 

i vejen for en hensigtsmæssig udvikling, så en kognitiv tilgang i kombination med anerkendende 

og ressourcefokus er virkningsfuldt. Alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse – 

det gælder også når det bliver svært – her kan vi komme til at tage vores mestringsstrategier i 

anvendelse også selv om det ikke altid er det mest hensigtsmæssige - altså set udefra. Men vi 

gør vores bedste og når det ikke er tilstrækkeligt skal vi stadig støttes til nye veje og nye 

indsigter. KRAP indeholder forståelsesmodeller og værktøjer til at fremme den positive udvikling 

 

 KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik, er et velafprøvet pædagogisk koncept, 

som indeholder det bedste af det, der virker... Den pædagogiske tilgang tager 

udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk 

inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget 

vægtning af det positive, det som virker. Bøgerne er udgivet på Dafolo. Du kan læse 

mere om KRAP på vores hjemmeside: www.KRAP.com 

Dagens program vil foregå i en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og 
små praksisøvelser:  

 Hvad er KRAP og hvad kan det bruges til 

 Hvordan forstår vi børn og unges grundvilkår og hvordan støttes den videre udvikling  

 Forståelse af Mestring og mestringsstrategier og arbejdet med det i dagligdagen 

 At udvikle færdigheder frem for aflæring af problemadfærd, herunder betydningen af at 
være positivt defineret 

Oplægsholder: 

Lene Metner, Psykolog, VISO specialist og leder af  PsykologCentret Viborg-Skive. 
Ideskaberen til KRAP og gennemgående forfatter til alle KRAP bøgerne.  

http://www.krap.com/

