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KRAP Level 2  
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 

 

Program for 8-dages KRAP-kursus i efteråret 2023 

Brogården i Middelfart 

 

Formål: 

 Kurset har til hensigt at opkvalificere deltagernes forståelse og brug af KRAP:  
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. 

Som deltager kommer man til at arbejde med både velkendte og nye KRAP skemaer, og 

man kommer til at bruge KRAP ind i egen praksis. Desuden er formålet med kurset at 

tilføre ny viden fra udvalgte fagrelevante områder – viden som omsættes til praksis. 
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Praktisk information 
 

 
Kurset afholdes: 
Brogården Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart 
 

 

Datoer: 
22.8.2023 + 23.8.2023 / 13.9.2023 + 14.9.2023 / 3.10.2023 + 4.10.2023 / 
31.10.2023 + 1.11.2023 

 
Tidsramme: 
Undervisningen er fra kl. 9.00 til kl. 15.00 – med indlagte pauser 

 
Undervisere: 
Psykolog Peter Storgård, Psykolog Ida Kortbæk og Socialpædagog Jan Sørensen 

 
Form: 
Vi sigter mod varieret undervisning, hvilket bl.a. indebærer dialogbaseret form, 
gruppearbejde, metodetræning, walk and talk og almindelig ”tavle-
undervisning” 

 
Litteratur: 
Der arbejdes med udgangspunkt i arbejdshæftet: KRAP SKEMAER (2022), som 
udleveres på kurset. Endvidere henvises til udvalgte kapitler fra Metner og 
Storgård (2008):  Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.  

 
Kursusbevis: 
Der udstedes beviser til alle, som har deltaget i minimum 80% af kurset 

 
Forudsætninger for deltagelse: 
Som deltager forventes man at have et basiskursus i KRAP. Man skal desuden 
være indstillet på at arbejde med egen praksis og faglighed – herunder også 
egne tanker, forventninger og forestillinger 

 

Pris og tilmelding: 
11.700 kr. + moms pr. deltager. Læs om vilkår og betingelser her. 
Tilmelding online på ….. 
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__________________________________________________________ 
Modul 1 
KRAP i et bredere perspektiv 
Jan Sørensen & Ida Kortbæk – d. 22. august 2023 

a) Kortfattet brush up på KRAP som menneskesyn og de mest kendte skemaer  

b) KRAP i udvikling – hvor fra og hvor hen? 

c) Hvad kan I/du allerede med KRAP?  

d) Hvad er målet med KRAP – hvad skal KRAP tilføre dig/din arbejdsplads, og hvorfor? 

Din faglige kompetenceprofil 
Jan Sørensen d. 23. august 2023 

a) KRAP som redskab til at skabe faglig og personlig udvikling hos én selv 

b) Soft skills and hard skills i det pædagogiske arbejde 

c) Professionel, Personlig og Privat – et spørgsmål om at finde den rette balance 

d) Bevidsthed om egne ressourcer og potentielle udfordringer 

 

__________________________________________________________ 
Modul 2 
Kognitiv workshop 
Ida Kortbæk - d. 13. september 2023 

a) Samtaleteknik 

b) Kognitive redskaber 

c) Metakognitive teknikker 

d) Grundtankers betydning for adfærd, udvikling og motivation 

Samarbejde ud fra KRAP 
Ida Kortbæk - d. 14. september 2023 

a) Hvad kendetegner godt samarbejde? 

b) Konstruktiv feedback 

c) Psykologisk tryghed 

d) Perspektivforståelser  
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__________________________________________________________ 
Modul 3 
Anerkendelse og ressourcefokus i et neuropædagogisk perspektiv 1 
Peter Storgård – d. 3. oktober 2023 

a) Et helhedsorienteret menneskesyn som afsæt for udvikling 

b) Forståelse for hjernen og betydningen af at arbejde ud fra denne forståelse 

c) Hjernens 7 funktionsområder 

d) Vigtige begreber fra neuropædagogikken kobles med relevante KRAP skemaer  

Anerkendelse og ressourcefokus i et neuropædagogisk perspektiv 2 
Peter Storgård – d. 4. oktober 2023 

a) De vigtigste KRAPske principper, neuropædagogisk set 

b) Overkrav / stress 

c) ADHD & autisme: Hvilke funktionsvanskeligheder ses typisk her? 

d) Og hvilke neuropædagogiske tiltag kunne være mest relevante? 

 

__________________________________________________________ 
Modul 4 
KRAP vejledning og implementering 
Jan Sørensen – d. 31. oktober 2023 

a) KRAP vejledning – hvordan bringes KRAP videre til andre? 

b) Implementering – hvad er næste skridt med KRAP? 

c) Formidling – anerkendelse på skrift og i tale 

d) Min ”standard” pakke af KRAP redskaber 

KRAP case-arbejde 
Jan Sørensen – d. 1. november 2023 

a) Skemaerne kobles med udgangspunkt i egne cases 

b) Flow imellem skemaer 

c) Evaluering og opsamling 

d) Tak for nu – og måske, på gensyn 

 


