
 

 

 

 

 

  

 

Pædagogik i døgninstitutionen 
– Praktiske og teoretiske perspektiver og tilgange 
 
Redigeret af Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson  
 
Varenr.: 7294 
Pris: 319,20 ekskl. moms 
 
Uanset diagnosticering, særlige behov eller boform er 
individet i et etisk perspektiv det samme. Pædagogikkens 
grundlæggende problemstillinger optræder med andre ord 
også i døgninstitutionen – forskellen findes i selve rammen 
og i det særlige fokus, en speciel livssituation 
afstedkommer. 
 
Pædagogik i døgninstitutionen forsøger at give et overblik 
over et komplekst område ved at samle bidrag fra personer 
med både praktiske og teoretiske perspektiver og tilgange. 
 
Bogen består af fire dele: 
 

 Perspektiver 
 

 Institutionstyper 
 

 Pædagogik og metodik 
 

 Pædagogik og organisation 
 

Emner, der behandles, er blandt andet:  
behandlingspædagogik, miljøterapi, mentaliseringsbaseret pædagogik, selvpsykologi, positiv psykologi, 
undervisning i døgninstitution, tilsyn, magtanvendelse og kvalitetssikring samt praksis på 
socialpædagogiske opholdssteder, særligt specialiserede døgninstitutioner og sikrede institutioner. 
 
Bogen henvender sig til pædagoger, ledere, psykologer, sagsbehandlere, lærere og studerende med 
interesse for døgninstitutionsområdet. 
 
 

  

Bestilling 

Læs mere og bestil bogen i vores onlinebutik www.dafolo-online.dk. Ved køb i onlinebutikken sparer du et 
ekspeditionsgebyr. Bogen kan også bestilles på mail forlag@dafolo.dk eller på telefon 96 20 66 66. 
 

 

Pædagogik i døgninstitutionen 

http://www.dafolo-online.dk/
mailto:forlag@dafolo.dk


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik 
Af Lene Metner og Peter Storgård 
 

 Kognitiv 

 Ressourcefokuseret  

 Anerkendende  

 Pædagogik  
 
Her er bogen for dig, der ønsker at arbejde efter KRAP-tilgangen. Bogen 
giver en grundlæggende viden om KRAP og giver dig viden og værktøjer til 
at gå i gang med at udvikle din pædagogik i kognitiv, ressourcefokuseret og 
anerkendende retning.  
 
Varenr.: 6206 | Pris: kr. 224,- ekskl. moms 
 

KRAP – fortællinger fra praksis 
Redigeret af Lene Metner og Peter Storgård 
 
Bogen henvender sig til alle i den pædagogiske verden, der ønsker 
inspiration til at arbejde kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende. 
Den egner sig både til KRAP-kendere og -nybegyndere. 
 
Varenr.: 7239 | Pris: kr. 278,40 ekskl. moms 
 
Læs mere om KRAP og personerne bag, på www.krap.nu, hvor en lang 
række KRAP-skemaer kan downloades gratis. 
 

 
 

 
 

 

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn 
- Et bidrag til barnets Reform 

Af Claus Holm Thomsen 
 
Bogen indeholder en række lovændringer og initiativer, som styrker 
indsatsen over for udsatte børn og unge. Denne bog kan ses som et bidrag 
til Barnets Reform med en ny vinkel på den tidlige forebyggende indsats. 
 
Varenr.: 7139 | Pris: kr. 158,40 ekskl. moms 
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