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At arbejde på baggrund af viden om 
resiliens

• Hvad spørger vi om og hvor ser vi hen når vi 
søger viden?
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Vidensfeltet omkring resiliens er 
opstået ved at søge svar på 

Hvorfor der nogen mennesker som hurtigere /nemmer 
udvikler/tilpasser sig og kommer godt videre i deres liv efter 
vanskelige begivenheder, mens andre ikke gør?



” Kan du fortælle mig om de børn på din skole 
som klarer sig godt på trods”?

Ill Gizem Vural

Gizem Vural: Resilience



Resiliens……

Relativ modstand/beskyttelse mod belastende 
oplevelser 

Og/eller

Det at klare sig godt på trods af stress og belastning

Og det betyder at det ikke kun er en social 
kompetence eller positiv mental trivsel
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En vag definition……

Resiliens er et komplekst begreb, 

som betegner den dynamiske proces, hvor et 
menneske, en gruppe, en familie eller et helt 
samfund på trods af modgang og belastning 
klarer sig godt. 

Det kan være efter at have været udsat for
trusler og svigt, stress, risiko, traumatiske 
begivenheder eller tragedier

Jakobsen 2014)
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Hvordan kan vi bruge viden om resiliens?

Forandre 
risiko /opløse

Fremme trivsel

Enkelt personer og grupper Grupper og hele befolkningen



Forskningsviden omsat i modeller
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Beskyttende faktorer hos 

personen

Beskyttende faktorer i forældre -

barn samspil

Beskyttende faktorer i netværket 

og  i samfund

Medfødte ressourcer, (fysisk, 

følelsesmæssigt, intellektuelt)

Tydelige stuktruer som kan ses i 

regler, ritualer og grænser

mindst én betydningsfuld person, 

som har fulgt barnet gennem 

opvæksten

Mestering, selvstændighed, 

selvværd, oplevelsen af at have 

kontrol over eget liv.

Mindst en velfungerende forældre gruppetilhørsforhold til 

jævnaldrende

Oplevelsen af mening og 

sammenhæng

Forældre som tillader hjælp fra 

andre

samfundsstrukturer, som støtter 

barnets mestringsstrategier 

Kreativitet (kunstnerisk og i 

forhold til nysgerrighed til læring).

Fælles værdier i hjemmet kompetenceunderstøttende 

miljøer som f.eks skole og 

nærmiljø

Hobbyer og det at have interesser (Waaktaar &Christie 2000) Fleksibelt netværk. 
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Kritiske resiliens 

komponenter:

1) engagement i meningsfulde 

relationer

2) engagement i meningsfulde 

aktiviteter
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Universale elementer

en "modstandsdygtighedskode", som gælder i alle kulturer; 
Værdien af  at høre til, 
at kunne mestre, 
at være uafhængighed
generøsitet.

Intet samfund går ind for modsætning: afvisning, svigt, 
uansvarlighed og egoisme.

I psykologi anvendes begreber som behov for tilknytning, 
dygtiggørelse/ mestering, autonomi, og altruisme. 
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Eksempel skole:

At høre til: 
• Alle er inkluderet, og ingen bliver behandlet som ”en ingen.”

Mestering :
• Alle elever har styrker og problemer og rummer  

læringspotentialer

Uafhængighed: 
• Kun muligheder for ansvar kan udvikle og opbygge ansvar.

Generøsitet. 
• Ingen skader en anden person, hverken fysisk eller 

følelsesmæssigt, og alle forsøger at hjælpe.
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Sociale relationer og fælleskaber

I både forskning om og modeller for,

hvordan vi kan arbejde med resiliens,  

indgår sociale fælleskaber ofte som beskyttende 
faktor
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Basale antagelser om sociale relationer og fælleskaber
-en måde at forstå verden

• Relationer  er byggestenene i vores liv.
• Betydning  af relationer skal findes både i de praktiske 

fordele  de skaber samt i de  forpligtelser det medfører.
• At vi lever i "kontraktlige -netværk ", der har udviklet 

sig  over tid.
• At ændringer i betydningsfulde relationer  har  

dybtgående indvirkning på vores liv og vores forhold til 
andre.

• Relationer spiller en afgørende rolle  for resiliens (dvs i 
processen  med udvikling og tilpasning til negative 
livshændelser).

• Foto:shareicon.net
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Evidence from my research with injured workers 

is that recovery was not an individual journey, nor was it

just about management or relief of symptoms. 

It was about social reconnection, life reconstruction and 

establishing a new normality and meaning in their lives. 

Relationship and social challenges were of pivotal 

importance in both their recovery and return to work.

(Welch, 2006) 

”Hverdagens magi” (A.Masten)

At opleve sig om en del af noget er vigtigt for 
alle børns trivsel, og derfor er det også vigtigt 
for børn og unge, som befinder sig i sårbare 
og vanskelige positioner. 
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Hvad kendetegner givende sociale 

fællesskaber?

J. Dewey (1859-1952)

”Et fælleskab har brug 

for solidaritet både ud 

ad til og ind ad til.

Man skal både 

interesserer sig for 

hinanden også åbne 

sig også ud mod 

verden…”
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Sociale fælleskaber 

• En organisk størrelse, 

• Strukturer med få frihedsgrader kan 

give stive netværk.

• Rammer med mange frihedsgrader 

giver muligheder for fleksible netværk
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(Foto: friluftsrådet)

”Flere klasser er sammen i udeskole, og læreren instruerer en leg, som 

handler om at indsamle små genstande fra skovbunden ud fra nogle 

bestemte regler. Der er en progression i legen, så der efter hver 

”legeomgang” bygges et nyt niveau ind i legen, som gør det vanskeligere at 

indsamle objekterne. 

Anton leger inden for reglerne af den første ”legerunde” og ændrer ikke på 

sin leg i takt med, at lærerne vanskeliggør legen. Da alle børnene er meget 

optagede af legen, er der ikke nogen særlig opmærksomhed på Antons 

måde at lege på, og alle bliver glade og overraskede, da det afsløres, at 

Anton har vundet, da det er lykkes ham at indsamle flest objekter. 

Anton bliver meget glad og danser rundt, og nogle af de større børn klapper 

ham på ryggen, mens de ønsker tillykke.”
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Resiliens ………

En emergent egenskab ved en hierarkisk organiseret sæt af beskyttelsesystemer der 
kumulativt virker som en buffer for effekten af belastningen og derfor sjældent (hvis 
nogen siden) kan forstås som en iboende egenskab hos den enkelte.

(emergent: fremkommet som et resultat af flere årsager i et sammensat system uden at kunne udledes af de enkelte deles egenskaber)
Earned-Secure Attachment Status in Retrospect and Prospect
Glenn I. Roisman, Elena Padrón, L. Alan Sroufe, and Byron Egeland 
Child Development, July/August 2002, Volume 73, Number 4, Pages 1204–1219
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Beskyttende faktorer System

Effektiv omsorg og forældre kvalitet Tilknytningssystem (familie)

Tætte relationer til andre kompetente voksne Tilknytningssystem (sociale netværk)

Tætte venner og kærester Tilknytningssystem (Venner og 

familiesystemer)

Intelligens og problemløsningsfærdigheder Indlærings og tænkning, (central 

nervesystemet)

Selvkontrol, følelsesregulering, og planlægning Selvreguleringsystemerne i central 

nervesystemet

Motivation til succes Motivations og andre belønningssystemer

Tiltro til egne evner Motivationssystem

Tro, håb, og meningsfuldhed Spirituelle og kulturelle trossystemer

Effektive skoler Uddannelsessystemer

Effektive lokal samfund, kollektiv tiltro til at 

ting kan lykkes.

Samfund system
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Hvorfor bliver sociale relationer og fælleskaber  
så betydningsfuldt for resiliens?

21



Det er i  vores nærerelationer at vi som mennesker lærer de ting, der er afgørende for 
vores fremtidige trivsel og resiliens.

Det er her vi :
• lærer at få og opretholde 

venskaber 
• lærer hvordan man er en  ‘god' 

ven, hvordan man vælger 
venner 

• hvordan man styrer konflikter
• hvordan og hvornår man kan  

afslutte relationer
• hvordan man reparerer 

relationer
• hvordan man kan klare 

forskellige typer af 
interpersonelle 
vanskeligheder.
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Vi lærer ikke kun hvordan vi løser 
problemer:

men også:

– hvad der et  problem og hvad er det ikke, 

– hvad der skaber problemer, 

– hvilke problemer er værd at løse 

– hvilke problemer er vigtigere end andre, og 
hvornår, hvis, hvordan og hvem man kan få hjælp.
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Vi lærer både personlig og kollektiv gennemslagskraft 
(selvefficacy).

Forventninger om selv- og 
kollektiv virkekraft bestemmer:

• om coping-adfærd vil blive 
indledt 

• hvor meget indsats der 
iværksættes 

• hvor længe vil det blive 
vedvarende i lyset af 
forhindringer (A. Bandura)

.
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En ”pille” eller en psykologsamtale eller ……kan ikke i sig selv: 

• Reparer eller genskaber venskaber

• Erstatter mistede relationer

• Hjælper med ensomhed eller kedsomhed

• Stopper mobning

• Reducerer stigmatisering, afvisninger og eksklusion

• Skaber erfaringer med tillid

• Løser økonomiske vanskeligheder

• Flytter mennesker væk fra utålelige sociale situationer. 
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(Foto: Naturplant.dk)

• Resiliens handler også om at navigere 

sig frem til og  forhandle sig frem til 

relevante ressourcer. (M.Ungar)
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Resiliente bevægelser….

En social praksis hvor man overvejer og 
sammensætter udformning af sammensætte 
beskyttende elementer 
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At rode med og flikke sammen

• Resilient forandringer…..(foto: Techonological Mandala Ulian)
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1. At udvikle og skabe

forandring “a hole 

system change”

2. Udviklingsmulighed for 

at børn og unges

stemme bliver hørt og 

medbestemmende

3. Direkte støtte til dem

med størst behov

4. Indlejre og forankre en 

resilienstilgang hos all 

hos der arbejder med 

børn og unge. 





Viden fra forskning i 
resiliensprocesser:

• Fokus på interventioner som styrker 
ressoucerne. Derfor får beskyttelse faktorer 
en central placering. 

• Interventioner er mulige gennem hele livet 

• Længden af interventionsperiode. At holde 
fast

• Interventioner i overgangsperioder

• Fokus på psykisk velbefindende
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Resiliensprocesser kommer ikke fra særlige interventioner 
fra fagfolk

Forandring sker, når en 
person bruger sin iboende 
styrker og ressourcer og er 
understøttet af 
meningsfulde relationer.

Forandring sker, når der er 
en vej/en plan, der er 
tilpasset den enkelte 
persons ideer, og derfor 
inspirerer håbet for 
nødvendighed for handling
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