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JULE KRAPinar
Kollegial KRAP-supervision

V. Psykologerne Maria Metner og Lene Metner

KRAP.com

Ingen kan alting, alle kan noget

-sammen kan vi rigtig meget!

Like og 
Vind bøger 
fra dafolo

Hvis du vil være med i 
konkurrencen om at 

vinde et KRAP oplæg på 1 
time eller 1,5 times 

supervision så skriv hvor 
du downloader vores 

KRAP-skemaer

Kollegial KRAP supervision
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Tag en kollega 
og vind den nye 

bog Kollegial 
KRAP-

supervision

Kært barn har mange navne 

Hvad er egentlig supervision?

Og hvad er SÅ Kollegial KRAP 
supervision 
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Formålet med kollegial KRAP-
supervision

Målet med kollegial KRAP-supervision er at styrke 
supervisanden/sandernes faglighed og oplevelse af 
at forstå, analysere og kunne skabe udvikling. 

7

Formålet med i dag 
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1. Glæden ved at lære nyt er en særlig form for 
glæde.

2. Mulighed for læring og udvikling er basale 
elementer i det gode liv. Formålet med 
supervision er netop at skabe mulighed for 
læring og udvikling.

At lære at supervisere kollegaer

Forord af Aase 
Holmgaard 
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Fra kollega til kollegial 
KRAP-supervisor Bare de  nu 

ikke tror, at 
jeg ved 
alting…

Tænk hvis 
hun synes jeg 

er dårlig til 
mit arbejde…

Hvor 
spændende 

at lære 
noget nyt…

Definition
- Kollegial KRAP-Supervision

Kollegial KRAP-supervision er en metodisk 
anerkendende og ressourcefokuseret lærings-

og udviklingsproces, bygget op efter 
Søjlemodellens 3 faser, afdækning, analyse og 

indsats, med det formål at kvalificere 
supervisandernes tænkning og faglige indsatser 

med brug af KRAPs redskaber og metoder, og 
udført af en uddannet kollegial KRAP-

supervisor.  
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Skriv ”god 
KRAP jul” og 

vind bøger fra 
dafolo

Hvad er særligt ved netop denne 
supervisionsform

Kollegial KRAP supervision har sit særkende 
ved at den:

Tager afsæt i KRAPs processtruktur Søjlemodellen

Hviler på KRAPs menneskesyn

Tager afsæt i det der fylder – herunder også i succeser og
forhold som virker

Kan tilføre ny viden og introducere KRAP-metoder og
redskaber undervejs i processen

Altid helt praksisnær, og tager afsæt i konkrete eksempler

Har et udviklingsperspektiv

Afrundes med at opsamle aftaler for det videre arbejde

12

7 8

9 10

11 12



PsykologCentret Viborg-Skive
info@krap.com
krap.com Tlf. 86601171

3

Hvorfor kollegial KRAP supervision?

Ressourceudnyttelse og vidensdeling 
Forebyggelse af omsorgstræthed
Kvalitativ oplæring 
Fokus på udvikling
Implementering af KRAP
Psykologisk tryghed 
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Tre grundlæggende veje i kollegial 
KRAP-supervision

Tankevejen 
4-kolonne, perspektivskema 
og 7-kolonne

Ressourcevejen
Ressourceblomsten, 
forudsætningsanalysen og 
procesmodellen

Mestringsvejen 
Kognitiv sagsformulering, 
mestringsanalysen og 
måltrappen 

14

Hvis du vil være med 
i konkurrencen om at 

vinde uddannelsen 
så skriv hvorfor 

netop du skal vinde

Egenskaber og ressourcer den kollegiale 
KRAP-supervisor skal tilegne sig
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A
nerkendende 

m
enneskesyn

Kollegial 
KRAP-

supervisor

Skriv din faglige 
baggrund og vind 
de tre nye KRAP 

plakater

Supervisionens tre niveauer
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At fokuspersonen lærer noget, som kan ændre 
hans/hendes tænkning, adfærd, forståelse
At medarbejderen (supervisanden) lærer noget,                
som kan ændre hans/hendes adfærd,                                           
tænkning og forståelse
At hele gruppen lærer noget om                           
læreprocessens betydning, som                                         
ændrer deres tænkning, adfærd og                                
forståelse og f.eks. efterfølgende                                     
opsøger læring i udfordrende                                     
situationer
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Blomsten som evalueringsværktøj
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Anerkendende 
menneskesyn

Ressource & 
udviklings-
orienteret

Processtyrende 
via 

Søjlemodellen

Anvender 
KRAP-

metoderne

Kognitiv 
opmærksomhed

Kollegial 
KRAP-

supervisor
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Hvem har vundet 
en plads på vores 

attraktive 
uddannelse?

Hvem har vundet et 
oplæg eller en 
supervision?
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