
Mit urolige barn
Hent bøger PDF

Helle Kj\u00e6rg\u00e5rd
Mit urolige barn Helle Kj\u00e6rg\u00e5rd Hent PDF Hvad kan forældre og andre i nærheden af et uroligt
barn gøre for at få en bedre hverdag? Bogen giver forskellige mulige forklaringer på barnets uro og på,

hvorfor det er så svært at opdrage. Og ikke mindst kommer forfatteren med forslag til, hvad man kan gøre for
at skabe mere ro og få et bedre samspil med barnet. Forfatteren præsenterer de fem S’er i børneopdragelse:
samspil, struktur, sund kost, stimulering og søvn. Børn forsøger i næsten alle tilfælde at være søde og

samarbejde med deres forældre, men alligevel ender det ofte galt. De kan ikke holde sig i ro eller lade være
med at løbe skrigende gennem huset. Her er det nødvendigt for forældrene – der også forsøger det bedste, de
har lært – med mere viden om, hvorfor barnet er uroligt, og hvad man kan gøre. Det gælder både for de børn,

der får en diagnose, og for de mange børn, som ’bare’ er mere urolige end deres kammerater. Bogen
præsenterer den nyeste viden inden for børneneuropsykologien og neuropædagogikken, som i de senere år
har givet os megen ny viden og langt flere handlemuligheder. Og den kommer med eksempler på, hvordan
man kan få hverdagen i familien til at fungere bedre. På denne måde bygges der bro mellem moderne

hjerneforskning og børneneuropsykologi på den ene side og familiernes praktiske hverdag på den anden.
Bogen handler især om børn i alderen 5-12 år, men forældre til både yngre og ældre børn kan også hente

inspiration til, hvordan de kan udvide deres handlemuligheder. Bogen kan også læses af pædagoger og andre,
der arbejder med urolige børn.

 

Hvad kan forældre og andre i nærheden af et uroligt barn gøre for at
få en bedre hverdag? Bogen giver forskellige mulige forklaringer på
barnets uro og på, hvorfor det er så svært at opdrage. Og ikke mindst
kommer forfatteren med forslag til, hvad man kan gøre for at skabe
mere ro og få et bedre samspil med barnet. Forfatteren præsenterer

de fem S’er i børneopdragelse: samspil, struktur, sund kost,
stimulering og søvn. Børn forsøger i næsten alle tilfælde at være

søde og samarbejde med deres forældre, men alligevel ender det ofte
galt. De kan ikke holde sig i ro eller lade være med at løbe skrigende

gennem huset. Her er det nødvendigt for forældrene – der også
forsøger det bedste, de har lært – med mere viden om, hvorfor barnet



er uroligt, og hvad man kan gøre. Det gælder både for de børn, der
får en diagnose, og for de mange børn, som ’bare’ er mere urolige

end deres kammerater. Bogen præsenterer den nyeste viden inden for
børneneuropsykologien og neuropædagogikken, som i de senere år
har givet os megen ny viden og langt flere handlemuligheder. Og den

kommer med eksempler på, hvordan man kan få hverdagen i
familien til at fungere bedre. På denne måde bygges der bro mellem
moderne hjerneforskning og børneneuropsykologi på den ene side og
familiernes praktiske hverdag på den anden. Bogen handler især om
børn i alderen 5-12 år, men forældre til både yngre og ældre børn kan

også hente inspiration til, hvordan de kan udvide deres
handlemuligheder. Bogen kan også læses af pædagoger og andre, der

arbejder med urolige børn.
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