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se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for fremtiden? Med en
ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den
måde kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er lykkedes, og til at bruge deres

ressourcer i fremadrettede handlinger. Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme, der
har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete arbejdsredskaber, du kan bruge i

vejledningsarbejdet. Bogen indeholder bl.a. • bud på, hvordan man kan arbejde med den vejledtes motivation
ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen kunnen) og begrebet flow • eksempler på og hjælp til at stille
gode spørgsmål • bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og værdsættende • forslag til måder, man
kan arbejde med den vejledtes styrker på. Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der ønsker at

arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller gruppevise vejledningssammenhænge.
Ressourcefokuseret vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning: uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledere, fastholdelsesvejledere, AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere,

jobcentermedarbejdere m.fl.

 

Hvordan kan du hjælpe dem, du vejleder, til at se flere muligheder,
blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for
fremtiden? Med en ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager

man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den måde
kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er
lykkedes, og til at bruge deres ressourcer i fremadrettede handlinger.
Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme,
der har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete
arbejdsredskaber, du kan bruge i vejledningsarbejdet. Bogen
indeholder bl.a. • bud på, hvordan man kan arbejde med den

vejledtes motivation ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen
kunnen) og begrebet flow • eksempler på og hjælp til at stille gode



spørgsmål • bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og
værdsættende • forslag til måder, man kan arbejde med den vejledtes
styrker på. Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der
ønsker at arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller
gruppevise vejledningssammenhænge. Ressourcefokuseret

vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning:
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere, fastholdelsesvejledere,
AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere,

jobcentermedarbejdere m.fl.
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