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Livsduelighedens pædagogik Hent PDF Forlaget skriver: Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske
virke at sikre, at børn udvikler sig til at blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden.

Resiliente eller livsduelige børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen - selvom de
bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan forandres og

påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring af livet har børn først og fremmest
brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver dem til daglig. I denne bog kredser en række engagerede
fagpersoner omkring livsduelighedenspædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige "at du i
livet", men gennem bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi kan

bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling - og dermed deres
livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå dette mål. Bogen er egnet for
fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en bred introduktion til livsduelighedens

pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, faglige beskrivelser af begrebet ´pædagogisk
relationsprofessionalisme´. Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det

relationelle arbejde. Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og
livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en
afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i
det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. Seriens udgivelser henvender sig primært til

relationsprofessionelle i den pædagogiske verden - børnehave, vuggestue og folkeskole - men også
professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- og

ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
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at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige børn
formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen -
selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab.
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hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring af livet har
børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der
omgiver dem til daglig. I denne bog kredser en række engagerede
fagpersoner omkring livsduelighedenspædagogik. Der gives ingen
entydige svar på, hvad det vil sige "at du i livet", men gennem

bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at
forstå, hvordan vi kan bruge det relationelle forhold som platform

for børns læring, trivsel og udvikling - og dermed deres
livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode
til at nå dette mål. Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i
den pædagogiske verden, som ønsker en bred introduktion til

livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye,
faglige beskrivelser af begrebet ´pædagogisk

relationsprofessionalisme´. Relationsprofessionsseriens
omdrejningspunkt er kvalificeringen af det relationelle arbejde.

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning
for børns læring og livsforløb. Den pædagogiske



relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og
læring, fordi en afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den
nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i det store
sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. Seriens

udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den
pædagogiske verden - børnehave, vuggestue og folkeskole - men
også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser,
familievejledning, ældrecenter, fysio- og ergoterapi, sundhedspleje

og det sociale område kan have glæde af at læse med.
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