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Baggrund
Skolegang og uddannelse er afgørende for børn 
og unges muligheder på sigt – og det at trives og 
lære i skolen er en afgørende beskyttelsesfaktor 
i forhold til marginalisering af børn og unge. Der-
for er det bekymrende, at fraværet i den danske 
folkeskole er foruroligende højt og ser ud til at 
stige år efter år.

Mange kommuner og skoler har ikke en systema-
tisk praksis i forhold til afdækning, identificering 
og opfølgning på elever med langtidsfravær, som 
reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, 

og indsatserne over for elever med mere spora-
disk, men for højt, fravær, varierer i systematik 
og intensitet. Der er derfor brug for et fokus på, 
hvilke komplekse problemstillinger og udfordrin-
ger der gør sig gældende i forhold til skolefravær.
Denne konference sætter derfor fokus på, hvad 
den nyeste forskning fortæller os om identifi-
cering og forebyggelse af skolefravær og sko-
levægring, og deltagerne får konkrete bud på 
strategier til at håndtere den komplekse pro-
blemstilling på skole- og kommuneniveau. Der 
gives eksempler på forskellige indsatser og den 
tværprofessionelle systematik og samarbejde, 
som indsatsen kræver.

På konferencen vil du møde:

Trude Havik, er førsteamanuensis i pæda-
gogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret 
ved Universitetet i Stavanger og forfatter til 
bogen Skolefravær – at forstå og håndtere 
skolefravær og skolevægring, Dafolo. 

Heidi Honig Spring, er uddannet lærer og 
master i specialpædagogik og beskæftiger 
sig med praksisnær kompetenceudvikling 
inden for det pædagogiske felt med fokus på 
adfærd, læring, trivsel og inkluderende 
fællesskaber. Hun er ansat i Videreuddan-

nelse på Københavns Professionshøjskole. Forfatter til 
flere bøger, bl.a. Spot på trivsel i skolens ældste klasser – ca-
ses og opgaver til at styrke relationer og fællesskab, Dafolo. 

Tine Basse Fisker, er ph.d. i pædagogisk 
psykologi og psykoterapeut med speciale i 
behandling af børn og unge. Hun har siden 
2002 forsket i og arbejdet med børn i 
vanskeligheder og har i de senere år særligt 
fokuseret på børn med angst, deriblandt 

børn der har svært ved at komme i skole. Forfatter til flere 
bøger, bl.a. medforfatter på Skolens fraværende børn –  
årsager og indsatser, Dafolo

Deltagere på denne konference vil:
• Få viden om, hvilken systematisk og tværpro-

fessionel indsats der kræves for at reducere 
skolefravær og skolevægring. 

• Få børnene og de unges perspektiv formidlet i 
oplæggene og dermed høre, hvad der er betyd-
ningsfuldt for dem i forbindelse med fravær.

• Få mulighed for at videndele i faciliterede 
processer med andre deltagere og at defi-
nere opmærksomhedspunkter i egen praksis 
med henblik på at strukturere indsatsen.

Ved tilmelding til konferencen har vi følgende tilbud: 

AKTion – trivsel i udskolingen 
af Heidi Honig Spring og Bettina Brandt-Nilsson

Før kr. 898,- ekskl. moms  
Nu: kr. 300,- ekskl. moms

Heidi Honig Spring

Bettina Brandt-Nilsson

AKTion – Trivsel i udskolingen er et værktøj til arbejdet med elevernes alsidige 

udvikling, hvor der sættes fokus på sociale, sproglige, emotionelle og kreative 

kompetencer. Materialet består af dilemma- og spørgsmålskort samt aktiviteter, der 

giver eleverne mulighed for at åbne sig og dele tanker og følelser i klassens fælles-

skab. AKTion sætter scenen for dialogen i klassen om det, der fylder, når man står 

midt mellem barne- og voksenlivet. 

AKTion lægger op til, at der skabes en fælles platform for samtaler og aktiviteter, 

hvor det bliver nemmere at agere i forhold til, hvor svært det for eksempel er at 

have forældre, der ikke forstår, krydspres i vennekredsen, bekymringer og drømme 

om fremtiden. 

Arbejdet med AKTion giver eleverne:

 Øget kendskab til sig selv og andre 

	Styrkede relationer 

	Anerkendelse af den enkelte elevs tanker, følelser og holdninger 

	Flere handlemuligheder 

	Et mere inkluderende miljø, hvor forskellighed og mangfoldig hed betragtes som 

positivt for den enkelte og for klassens trivsel 

	Refleksion, dialog og debat om virkelighedsnære emner, hvor eleverne har nogen 

at spille bold op ad, både jævnaldrende og voksne, der lytter til dem og tager dem 

alvorligt 

	Kreative, sproglige og fysiske udtryksformer, hvor eleverne får mulighed for at 

forholde sig til sammenhængen mellem refleksioner, produkt og formidling

Heidi Honig Spring er pædagogisk konsulent for AKT ved Instituti-

ons- og skolecenter, Høje-Taastrup Kommune og afdelingsleder for 

udskolingen på Parkskolen i Høje-Taastrup. Medforfatter til AKT-

antologien AKT-vejledning i praksis – en del af skolens vurdering. 

Bettina Brandt-Nilsson er lærebogsforfatter, tidligere fagkonsulent 

i Undervisningsministeriet og pædagogisk konsulent for kvalitet, 

evaluering og tosprogethed. Nuværende pædagogisk leder på Tofte-

vangskolen, som er moderskole for modtageklasser i Rudersdal 

Kommune.

Varenr. 7136

ISBN 978-87-7281-562-6

9 788772 815626
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PROGRAM FOR DAGEN
09.00 - 09.30:  Registrering og kaffe med brød

09.30 - 09.35:  Velkomst
   v/ Mette Nors, konsulent ved Dafolo 

09.35 - 10.35:  Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag (del 1)
v/ Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved 
Universitetet i Stavanger
Der findes mange begreber og typer af skolefravær, og grundene er ofte sammensatte 
og komplekse. Den forebyggende indsats i skolen og i støttesystemet omkring skolen 
er afgørende, uanset hvilken type fravær der er tale om. Men er det overhovedet hen-
sigtsmæssigt at skelne mellem variationer i fravær? Dette uddybes her af Trude Havik, 
som har skrevet sin doktorafhandling om skolefravær og skolens rolle i forhold til sko-
levægring.

10.35 - 11.00:  Refleksionsproces, videndeling og kort kaffepause

11.00 - 12.00:  Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag (del 2)
v/ Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved 
Universitetet i Stavanger

12.00 - 13.00:  Frokost

13.00 - 14.00:  Sæt spot på trivsel og en fællesskabende kultur
v/ Heidi Honig Spring, underviser og konsulent ved Videreuddannelsen, Københavns Pro-
fessionshøjskole
I grundskolens ældste klasser og i ungdomsuddannelserne er der en tendens til, at ele-
verne selv må selv finde ud af, hvordan de får og vedligeholder sociale og faglige relati-
oner, og hvordan de bliver en del af et trygt og positivt vi-fællesskab. Det sker desværre 
ikke altid af sig selv, og i denne session understreges det, at de professionelle omkring 
de unge har et stort ansvar for at få skabt en kultur, hvor gode fællesskaber kan udvikle 
sig, og hvor de unge kan trives – og lære.

14.00 - 14.20:  Kaffepause

14.20 - 15.20:  At ville, at kunne, at turde gå i skole – eller ej
v/ Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut med speciale
i behandling af børn og unge.
I denne session sættes der fokus på børnenes stemme, fordi de ofte selv sidder med 
nøglen til en forbedring af situationen. Her beskrives det, hvordan børnene oplever det 
ikke at kunne komme i skole med henblik på at bidrage til en nuanceret forståelse af de 
børn, som ikke kan komme i skole, og derigennem ruste lærere og pædagoger til bedre 
at kunne hjælpe dem.

15.20 - 15.45:  Næste skridt – og tak for i dag
   v/ Mette Nors, konsulent ved Dafolo

I denne afsluttende del at dagens program introduceres deltagerne til et kortlæg-
ningsredskab, som kan anvendes til at identificere opretholdende faktorer og mulige 
indsatsområder i praksis. Ved at undersøge egen praksis i et individ-, gruppe- og kultur-
perspektiv bliver deltagerne bedre rustet til at sætte ind der, hvor behovet er størst for 
at tage næste skridt hen imod at skabe en skole med mindre fravær.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



Relevante titler
è	Skolens fraværende børn – årsager og indsatser  

af Tine Basse Fisker, Trude Havik m.fl. 
è	Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skole-

vægring af Trude Havik
è	KRAP ungerådgivning af Lene Metner m.fl.
è	Lærerens relationskompetence – kendetegn, betingelser og 

perspektiver af Louise Klinge 
è	Til kamp mod kedsomhed – i skoler og på ungdoms- 

uddannelser af Nanna Paarup, Louise Tidmand,  
Nadia Holmgren og Mette Marie Ledertoug 

è	Spot på trivsel i skolens ældste klasser – cases og opgaver til 
at styrke relationer og trivsel af Heidi Honig Spring 

Praktiske oplysninger om konferencen 
Tid: 28. oktober 2020 i København 

Konferencested: Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme  
institution (samlet tilmelding). 

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 28. september 2020 

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer.  
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura frem-
sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte  
sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra  
tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. 

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for  
Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder,  
men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. 

 
Yderligere oplysninger: 
Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice  
for løbende opdatering. Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk 

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 06.20 - 174

SKOLENS 
FRAVÆRENDE 
BØRN 
ÅRSAGER OG INDSATSER

MAI JUUL ANDERSEN, LINE BERTHELSEN, 

TINE BASSE FISKER, MARIE FALCK HANSEN, 

HELLE RABØL HANSEN, TRUDE HAVIK, 

GITTE LAI HØJMOSE, RANI BØDSTRUP HØRLYCK, 

DANIEL BACH JOHNSEN, LISBETH LENCHLER-HÜBERTZ, 

JOHANNE JEPPESEN LOMHOLT, JANNI NICLASEN, 

NANNA PAARUP, GRY RAVN RØNNE, MARLENE STOKHOLM, 

SIGNE SØRENSEN OG MIKAEL THASTUM

UNDERVISNING OG LÆRING

Alle 200 skoledage tæller, og fravær medfører både mistet læring og manglende fællesskab. 

Skolens fraværende børn – årsager og indsatser er en håndsrækning til at forstå årsagerne til 

og strukturere indsatserne for at nedbringe fraværet i skolen. Målet er, at de fraværende børn 

atter skal blive en del af skolens fællesskaber – og dermed lykkes bedre i livet.

Bogen er skrevet af både praktikere og forskere, hvilket giver flere forskellige perspektiver på 

fravær i et helhedsorienteret perspektiv, hvor både forvaltning, skole og team spiller en vigtig 

rolle. Forfatterne giver blandt andet bud på, hvordan den enkelte skole skal forholde sig, når 

eleverne viser tegn på angst, kedsomhed eller manglende tilhørsforhold og trivsel. De giver 

også indsigt i typer af fravær og forebyggelse samt målrettet intervention og intensive, foku-

serede tiltag.

Skolens fraværende børn – årsager og indsatser præsenterer blandt andet resultaterne fra en 

ny undersøgelse af karakteristika ved børn med bekymrende skolefravær og beskriver, hvad 

man kan gøre for at identificere disse børn, og hvor man skal sætte ind. Bogen behandler end-

videre emner som mobning, skolevægring, behandlingsprogrammer i praksis, angst og nød-

vendigheden af at arbejde struktureret på tværs af faggrupper.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, inklusionsvejledere, AKT-team og 

PPR-psykologer. 

Bogens forfattere er: Mai Juul Andersen, Line Berthelsen, Tine Basse Fisker, Marie Falck  

Hansen, Helle Rabøl Hansen, Trude Havik, Gitte Lai Højmose, Rani Bødstrup Hørlyck, Daniel 

Bach Johnsen, Lisbeth Lenchler-Hübertz, Johanne Jeppesen Lomholt, Janni Niclasen, Nanna 

Paarup, Gry Ravn Rønne, Marlene Stokholm, Signe Sørensen og Mikael Thastum.

SKOLENS FRAVÆ
RENDE BØRN 

ISBN  978-87-7160-853-3

9 788771 608533

ISBN 978-87-7160-853-3

Varenr. 7990
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TRUDE HAVIK

Skolefravær
At forstå og håndtere 

skolefravær og skolevægring

9 788771 608823

ISBN 978-87-7160-882-3

ISBN 978-87-7160-882-3

Varenr. 8009

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig 
magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse 
problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær og  
skolevægring.

Det er ingen enkel sag at hjælpe børn, som ikke kan gå i skole, for der er tale om 
komplekse og dynamiske problematikker, som er indlejret i og flettet ind i børns hver-
dagsliv, skoleliv, familieliv og ikke mindst børnenes indre liv. Årsagerne til fraværet 
ligger sjældent udelukkende hos børnene (eller familien), og selv hvis de gør, ligger 
løsningerne aldrig kun hos børnene. At få barnet tilbage er nødt til at være et sam-
arbejde med skolen, og skolen er nødt til at yde en særlig indsats, som den naturligvis 
skal være klædt på til.

Denne bog tilbyder en fyldig beskrivelse af de mange forskellige problemstillinger, der 
kan være på spil, når man står i den situation, at et barn i en kortere eller længere  
periode ikke kan gå i skole. Det er bogens mål, at de professionelle tidligt opdager 
elever, som udviser tegn på, at skolen er et svært sted at være. Med større viden og 
bevidsthed kan vi øge muligheden for, at flere elever lykkes i skolen. 

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk-metodisk håndbog, der giver viden om  
forskellige typer fravær, forebyggelse, tidlig identificering samt målrettet intervention 
og intensive, fokuserede tiltag. Den henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, 
inklusionsvejledere, AKT-team og PPR-psykologer.

”I et komplekst mylder af dilemmaer, manglende viden og indsigter er denne bog  
kærkommen. Ud over at levere baggrundsviden om skolefravær kommer forfatteren  
omkring såvel de individuelle indsatser som de kontekstuelle indsatser, der  
findes i form af forebyggende tiltag i skolen og intervenerende tiltag, når problemet 
er eskaleret. Bogen giver dermed både viden og anledning til refleksion hos den  
professionelle læser.” – Fra bogens danske introduktion af Tine Basse Fisker, ph.d. 
og psykoterapeut

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Varenr. 7424

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, 
socialt og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende un-
der læreruddannelsen og den praktiserende lærer i e� eruddannelsessammenhæng opøver 
kompetencer inden for eksempelvis fagdidaktik og klasseledelse, men i høj grad er overladt 
til sig selv i forhold til at udvikle sin relationskompetence. Det kan skyldes, at det relationel-
le kan virke for di� ust eller for personligt at tale om, og kan man egentlig professionalisere 
sig selv?

Louise Klinge har i forbindelse med sin ph.d. observeret i time e� er time og interviewet 
både elever og lærere, og hun har selv undervist i årevis. På baggrund heraf har hun fundet 
karakteristika ved og betingelser for læreres relationskompetence. Ved hjælp af begreber, 
som eksempli� ceres i en række hjertevarmende og tåkrummende eksempler fra praksis, 
gives her en mulighed for, at man som studerende, lærer, lærerteam eller skoleledelse kan 
forholde sig professionelt til relationelle aspekter af undervisningen.

I bogen beskrives relationskompetencens kendetegn indgående helt ned på interakti-
onsniveau med fokus på elementer som afstemmere, omsorgsetiske handlinger og elever-
nes psykologiske behov. Derudover beskrives de ydre og indre betingelser, der må være 
opfyldt, for at man som lærer kan agere relationskompetent. 

I bogens sidste kapitel kastes et kritisk blik på skolen som sådan og på læreruddannel-
sen. Afsættet er den præmis, at det er af afgørende betydning for børns skolegang og frem-
tid, at lærere agerer relationskompetent, og skolen og uddannelsen må understøtte dette. 
For relationskompetencen kan udvikles. Har man som lærer ingen interesse heri, og har 
man ikke børnene på sinde, har skolen en helt anden opgave, nemlig at sortere i de lærere, 
vi udsætter vores børn for.

Den professionelle handling er altid situeret og må a� ænge af et professionelt skøn i 
den konkrete situation, og bogen tilbyder derfor både viden, øvelser, re� eksionsspørgsmål 
og praksiseksempler fra andre læreres praksis, som kan understøtte arbejdet med at kvali� -
cere din relationskompetence, sådan at din intention om, at enhver af dine elever skal trives 
og lære noget, realiseres i videst mulige omfang.

Louise Klinge har bred erfaring som underviser i forskellige skolekontek-
ster og for elever i alle aldre og med forskellige forudsætninger. Hun er ud-
dannet cand.mag. i dansk og � loso�  og forsvarede i 2016 sin ph.d. om lære-
res relationskompetencer. Hun fungerer nu som selvstændig skolekonsulent. 
Læs mere på www.louiseklinge.dk.

LÆRERENS 
RELATIONS-
KOMPETENCE 
KENDETEGN, BETINGELSER OG PERSPEKTIVER

LOUISE KLINGE
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ISBN 978-87-7160-077-3

9 788771 600773

ISBN 978-87-7160-077-3

Nadia Holmgren, Mette Marie Ledertoug, 
Nanna Paarup og Louise Tidmand

   Til kamp mod 

kedsomhed

I skoler og på 
ungdomsuddannelser

Skru ned for kedsomhed og op for den gode læring!

Rigtig mange elever keder sig i den danske folkeskole. De keder sig ikke 
bare en gang imellem - de keder sig så meget eller så hyppigt, at det har 
betydning for deres læring, sundhed og trivsel. 

I denne bog går forfatterne til kamp mod kedsomhed - og de inviterer 
dig til at gå med. Med udgangspunkt i den bedste og nyeste viden om 
læring og kedsomhed får du gennem bogen anvist en lang række veje 
og værktøjer til at gøre en indsats mod kedsomhed på din skole og i din 
egen undervisning.

Bogen indeholder 90 øvelser målrettet elever og undervisere, som kan 
laves med enkelte elever, med klasser, med en årgang, i underviserteam 
eller på skoleniveau.

Til kamp mod kedsomhed er skrevet til undervisere og pædagogisk 
personale i skolen og på ungdomsuddannelserne. Den kan med fordel 
også læses af skoleledere, udviklingskonsulenter, PPR-personale og stu-
dievejledere.

På hjemmesiden www.dafolo.dk/kampmodkedsomhed finder du  
arbejdsark og supplerende materiale.

Bogens fire forfattere 
Louise Tidmand, Nadia Holm-
gren, Nanna Paarup og Mette 
Marie Ledertoug har en bag-
grund i den pædagogiske ver-
den og et fundament i positiv 
psykologi. De brænder for at 
skabe optimal læring og triv-
sel både for børn og voksne, 
og derfor går de sammen til 
kamp mod kedsomhed.

” Bogen er let tilgængelig samt in-
spirerende, og selvom bogens mål-
gruppe er fagpersoner, tilbyder 
den mig som forælder et indblik i, 
hvad der er på spil ved kedsom-
hed, og hvad der er af muligheder 
for at gøre noget ved den. Dermed 
understøtter den min mulighed 
for dialog både med mit barn og 
med de fagpersoner, som under-
viser mit barn. 

Heidi Mortensen, 
mor til to skolebørn

” Jeg ville ønske, at jeg stadig un-
derviste, så jeg kunne tage denne 
bog i brug sammen med min 
klasse.

Talita Salqvist, 
lærer, læringskonsulent i 

Gladsaxe Kommune

” Det er bestemt svært at kede sig 
med denne bog i hånden, og jeg 
kan varmt anbefale den til alle, 
der har interesse i børn og unges 
trivsel.

Jannie Moon Lindskov, 
direktør, Dansk Center for 

Undervisningsmiljø, DCUM

” Det er præcis den slags videnbase-
rede og pædagogisk reflekterede 
håndsrækninger, skolen har brug 
for. (…) Tak for dette vigtige bidrag 
til kampen for livet i skolen!

Hans Henrik Knoop, 
lektor med særlige 

kvalifikationer ved DPU, 
Aarhus Universitet, 

samt ekstraordinær professor 
ved North-West University, 

Sydafrika

” Den skoletrætte elev er i særdeles-
hed svær at få engageret i under-
visningen, men bogens konkrete 
værktøjer og nuancerede forsk-
ningsbaserede tilgang kan måske 
blive en solstråle midt i regnen 
hos de elever, som skoledagen ikke 
fanger i øjeblikket.

Jens Vase, 
gymnasieelev, 
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Cases og opgaver til at styrke 
relationer og fællesskab

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER
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Spot på trivsel 
i skolens ældste klasser 
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I skolens ældste klasser er tendensen, at eleverne selv må selv fi nde ud af, hvordan de får 
og vedligeholder sociale og faglige relationer, og hvordan de bliver en del af et trygt og 
positivt vi-fællesskab. Det kan have negative konsekvenser i form af mistrivsel, ensomhed, 
skolevægring og et læringsmiljø præget af uro, ringe tilhørsforhold og ringe læringsudbytte. 

Spot på trivsel i skolens ældste klasser giver dig viden, ideer og konkrete værktøjer til, 
hvordan du kan styrke relationerne og fællesskabet blandt skolens ældste elever. 

Gennem en variation af konkrete opgaver, processer, øvelser og aktiviteter sætter denne 
bog spot på blandt andet udvikling af et vi-fællesskab med fælles afstemte spilleregler. 
Der sættes fokus på gode relationer, motivation, at lære hinanden at kende, at være gode 
samarbejdspartnere i gruppearbejde og at være forskellige og ens, enige og uenige. En 
række virkelighedsnære cases sætter rammen for, at eleverne diskuterer og forholder sig til 
genkendelige problematikker om venskaber, gruppepres, præstationsangst, ensomhed, at 
føle sig anderledes, mobning, kropsidealer, adfærd på sociale medier m.v.

Bogens mange værktøjer og øvelser kan bruges i det forebyggende trivselsarbejde, og når 
læringsmiljøet skal forandres på grund af for eksempel mobning, uro og mistrivsel. De kan 
også bruges i forbindelse med ny klassedannelse, i den understøttende undervisning og 
som led i arbejdet med elevernes alsidige udvikling og sociale og refl eksive kompetencer. 

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, ressourcepersoner, vejledere og pædagogiske 
ledere i skolens ældste klasser.

Heidi Honig Spring er forfatter og medforfatter til fl ere bøger om adfærd, 
læring, trivsel og inkluderende fællesskaber. Hun er blandt andet med-
forfatter til AKTion – trivsel i udskolingen, Stille stemmer –  tavse og 
indadvendte børn i den inkluderende folkeskole og Udsat – læreren og 
skolen som beskyttelsesfaktor.

Heidi er uddannet lærer og har videreuddannet sig inden for syste-
misk ledelse og konsultation. Hun er master i specialpædagogik og 
har arbejdet som lærer, AKT-og inklusionskonsulent, faglig leder for 
pædagogik og læring og som didaktisk leder på en skole. Heidi er nu 
ansat i Videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Se mere på www.heidispring.dk
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Anerkendende 
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Lene Metner
Med Camilla Winther, Maria Metner, 
Tinna Winther Olesen og Marie Troelsgaard 

  

Den refl eksion og de redskaber og færdigheder, som den unge får med sig i et rådgivningsforløb med 
KRAP, kan anvendes nu og ved de udfordringer, der måtte opstå fremover. 
Bogen indeholder en kort introduktion til tilgangen og elementerne i KRAP, og derefter behandles 
udbredte temaer og problemstillinger i ungdomslivet, herunder: 
• Motivation    
• Mestring    
• Selvværd    
• Udfordrende forældrerelationer
• Angst
• Depressive tanker
• ADHD

Temaerne skitseres kort, og derefter uddybes de i cases baseret på virkelige personer og 
rådgivningsforløb. Her fremstilles kompleksiteten i de unges udfordringer, og der lægges 
vægt på nødvendigheden af at anerkende og validere de unges oplevelser og tanker. 

KRAP ungerådgivning  henvender sig til alle, der har samtaler med unge, herunder 
mentorer, studievejledere, UU-vejledere, ressourcepersoner, støttekontaktpersoner, 
lærere, pædagoger, SSP- og gademedarbejdere, misbrugskonsulenter og andre fagfolk og 
ungeaktører bredt forstået. 

Varenr. 7828 9 788771 606669

ISBN 978-87-7160-666-9
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KRAP ungerådgivning
Lene Metner

Et alt for stort antal unge mennesker bakser med udfordringer i en kompleks verden, hvor både 
egne og andres krav og forventninger kan medføre et stort pres. Et stigende antal unge rammes af 
stress, angst eller depression, og de har brug for vejledning og rådgivning for at få en god start på 
voksenlivet. Den rigtige støtte til at udfolde og udfordre de svære tanker kan være dét, der former 
tilværelsen i en mere positiv retning. 

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er et pædagogisk koncept, der 
med sit menneskesyn og sin metodiske værktøjskasse kan noget helt særligt i forhold til de unge, 
der har det svært. Med KRAP-redskaberne får de unge hjælp til at afdække og forstå deres situation, 
tanker og følelser, og dermed skabes grundlaget for en ændring og udvikling.
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Kognitiv, 
Ressourcefokuseret og 

Anerkendende 
Pædagogik

Lene Metner
Peter Bilgrav  

Bogen tilbyder metoder og inspiration – både når det handler om trivsel i klassen, når fagligheden 

i AKT-arbejdet skal skærpes, og når der skal findes fælles forståelse og sættes fokus på den 

pædagogiske indsats. Der stilles også skarpt på SFO’en, hvor barnets sociale færdigheder er 

omdrejningspunktet, på det konstruktive skole-hjem-samarbejde og på anerkendende og 

ressourcefokuseret skoleledelse.

Bogen veksler mellem beskrivelser af KRAP i en skolekontekst og fortællinger fra praksis. Praksis-

kapitlerne illustrerer, hvordan den omfattende pædagogiske værktøjskasse, som KRAP tilbyder, 

kan anvendes systematisk som grundlag for både det almen- og det specialpædagogiske arbejde i 

skolen. 

KRAP i skolen er skrevet og redigeret af Lene Metner og Peter Bilgrav, der 

begge arbejder ved PsykologCentret ApS i Viborg og Skive. De har i en årrække 

afholdt KRAP-kurser for professionelle inden for det pædagogiske, sociale 

og psykologiske arbejdsfelt. De står desuden bag bogen KRAP – metoder og 

redskaber (2013). Lene Metner er hovedarkitekten bag KRAP, og hun har tidligere 

medvirket til bøgerne KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende 

Pædagogik (2008) og KRAP – fortællinger fra praksis (2012).

Varenr. 7291

KRAP i skolen præsenterer KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende 

Pædagogik – som et naturligt pædagogisk grundlag for den inkluderende skole med metoder og 

redskaber, der kan tages frem, når værdier, ønsker og mål skal omsættes i konkret pædagogisk 

praksis. KRAP står for en skole, hvor børn kan vokse både menneskeligt og fagligt, hvor det er 

godt at lære, hvor det er godt at være lærer, og hvor fællesskabet står stærkt. 

9 788772 818122

ISBN 978-87-7281-812-2

KRAP i skolen
Lene Metner og Peter Bilgrav (red.)
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