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Forældre og andre voksne fagpersoner vil det bedste for børn, og stiller derfor store krav til sig selv i
samværet med børn. Det kan være svært at leve op til, og det medfører ofte følelsen af afmagt og usikkerhed.
Fokus kommer derfor hele tiden til at være på det, der ikke virker. Bekymringer, forvirring og misforståelser
rykker ind, og følelsen af, at der er noget galt både med en selv og barnet, kommer til at præge og påvirke
samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der opstår mange unødvendige og opslidende konflikter. De

udfordringer og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog. Små genkendelige historier
åbner op for at forældre og voksne gennem intuition selv finder konkrete anvisninger og løsninger i samspil
med barnet. Bogen giver også indsigt i børns verden og deres måde at opfatte ting på, og den hjælper til at

stille spørgsmål fremfor at konkludere på noget man som voksen reelt ikke ved noget om. Med sin
anerkendende tilgang hjælpes forældre og voksne gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra
fejlfinderen og det problematiske til at se de gode intentioner og få mere fokus på det, der virker. Forældre,
voksne og børn bliver bedre til at kommunikere og forstå hinanden, selvværdet rykker ind, glæden og

forståelsen øges, og færre og kortevarende konflikter præger forholdet. Bogen gør glad, den giver håb, og den
giver inspiration, overskud og energi. Det er en varm og kærlig bog, som giver stor inspiration og stof til

eftertanke. Den er humoristisk, og samtidig bliver du rørt. Bogen er til dig, der vil børn det bedste.
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følelsen af, at der er noget galt både med en selv og barnet, kommer
til at præge og påvirke samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der
opstår mange unødvendige og opslidende konflikter. De udfordringer
og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog.
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gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra
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mere fokus på det, der virker. Forældre, voksne og børn bliver bedre

til at kommunikere og forstå hinanden, selvværdet rykker ind,
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inspiration, overskud og energi. Det er en varm og kærlig bog, som
giver stor inspiration og stof til eftertanke. Den er humoristisk, og
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