
Temadag 4 - torsdag 

Narrative ideer og terapeutiske praksisser med børn, unge og familier. 

Christian Kragh Petersen cand. psych., aut. og Jannike Fogh, cand. psych., aut., specialist i 
psykoterapi med børn og unge. 
 
Formål 
Denne temadag vil give deltagerne viden om og færdigheder i at anvende individuelle og 
familieterapeutiske interventionsformer ud fra et narrativ perspektiv, som kan anvendes i 
indsatsen over for børn – unge og deres forældre.  
 
Ud fra den narrative metode vil deltagerne stifte bekendtskab med at benytte forskellige 
terapeutiske metoder. Vi vil udforske narrative praksisser i relation til at arbejde med børn, hvor 
det bliver vurderet at de har problemer med følelsesmæssig selvregulering. Vi vil i løbet af dagen 
belyse, hvordan vi kan iværksætte en indsats, der samtidig kan inddrage familien.  
 
Temaer belyst i et narrativt perspektiv: 
Kort gennemgang af teori og metode  
Selvregulering i et magtperspektiv og selvskabende fortællinger 
Narrative praksisser  
 
Form 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og refleksioner i plenum og mindre grupper. 
 

CV 

Christian Kragh Pedersen, cand. psych., aut., Københavns Universitet 1999, er forstander på 
Famileinstitutionen Topshøj og er medstifter af Narrativ Parksis. Han har bl.a. taget den 
internationale uddannelse i Narrativ terapi, (Dulwich centre v. Micheal White) og har en årrække 
undervist i narrativ psykologi på Københavns Universitet og arbejdet som klinisk psykolog. Han har 
endvidere arbejdet som organisationspsykologisk konsulent med fokus på stress, 
ledelsesudvikling, kommunikation og psykisk arbejdsmiljø. 
 
Jannike Fogh, er cand. psych., aut., specialist i psykoterapi med børn. Hun har taget den 
internationale efteruddannelse i narrativ terapi (v. Michael White, Dulwich Centre, Adelaide, 
Australien) samt en 3-årig efteruddannelse i familieterapi. I 1987 stiftede hun Familieinstitutionen 
Topshøj, som hun er indehaver af. I 2006 stiftede Jannike Fogh Kilden, som er en skole for 
uledsagede flygtninge børn. I 2009 blev Jannike Fogh medstifter af Narrativ Praksis, København, 
hvor hun i mindre omfang har terapi med børn og familier samt undervisning. 


