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udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på

forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige
teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i

daginstitutioner.

Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt
leder efter, bygger på og forsøger at udvikle individuelle styrker og styrker i individets omgivelser.

Bogen samler og formidler viden og erfaringer fra udvalgte teoriretninger og tilgange på området, og gør
denne viden tilgængelig i en overskuelig form.

Det er formålet med bogen, at den skal bidrage til praksisudvikling og til konkret problemløsning i
hverdagen. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter-
og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.
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