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menneske, der klarer sig godt på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser. "Resiliens" bliver

ofte brugt som betegnelse for dette fænomen, men spørgsmålet er, hvad resiliens i grunden er.

"Resiliensprocesser" er en introduktion til begrebet resiliens. Bogen viser, hvordan resiliens kan forstås som
en proces, som opstår i relationerne mellem personen og de miljøer, som han eller hun indgår i. Samtidig
fortæller bogen, hvordan viden om resiliensprocesser kan bruges til at styrke disse relationer i praksis.

Bogen er skrevet til både nuværende og kommende socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, sygeplejersker og psykologer – det vil sige til professionelle og til studerende på

professionshøjskolerne og universiteterne, som arbejder eller kommer til at arbejde inden for vigtige
professioner i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Målet med bogen er at formidle viden om

resiliens og derved støtte og fremme det tværfaglige samarbejde.
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hvad resiliens i grunden er.

"Resiliensprocesser" er en introduktion til begrebet resiliens. Bogen
viser, hvordan resiliens kan forstås som en proces, som opstår i
relationerne mellem personen og de miljøer, som han eller hun

indgår i. Samtidig fortæller bogen, hvordan viden om
resiliensprocesser kan bruges til at styrke disse relationer i praksis.

Bogen er skrevet til både nuværende og kommende socialrådgivere,
pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og
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professionshøjskolerne og universiteterne, som arbejder eller
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