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Særligt sensitiv - eller særligt udfordret? går kritisk, men konstruktivt til begrebet særlig sensitivitet. Bogen
giver psykologer, pædagoger, lærere og andre praktikere den fornødne faglige viden til at forholde sig
professionelt til særligt sensitive børn. Gennem konkrete cases viser den, hvordan særlig sensitivitet til
forveksling kan ligne psykiatriske diagnoser som angst, ADHD og autisme. Som alternativ præsenterer
forfatterne en forståelse af børns psykiske sårbarhed, der gør det muligt at støtte barnet i en sund udvikling,
hvor det overkommer sine udfordringer. Det sker blandt andet gennem teorier om temperament,
forældresensitivitet, mentalisering og selvkontrol. Med afsæt i et populært begreb og en højaktuel
problemstilling giver forfatterne desuden en let tilgængelig indføring i krav til pålidelig forskning og metode.
Bogen er derfor også oplagt som case på pædagogiske og psykologiske uddannelser. Forfatterne har alle solid
erfaring med klinisk behandling og forskning i særligt udfordrede børn på Center for Angst ved Institut for
Psykologi på Københavns Universitet.
Forside; Tests. Adham Tolkeservice. Da jeg taler med pædagogen Hans om betydningen af forskellighed
mellem børnene i børnehaven, siger han flere gange, at fokus er på traumet frem for etnicitet: ”Det er ikke
fordi der ikke er forskelle eller vi ikke ser forskelle, men … Selvkærlighed, kærlighed, parterapi, imagoterapi
og psykoterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2017-06-18 19:07 • Hvad er

selvkærlighed. I den forbindelse er jeg stødt på Familiekonsulent Anette Bitten Christensen, som har sendt
mig nedenstående artikel. I den forbindelse er jeg stødt på Familiekonsulent Anette Bitten Christensen, som
har sendt mig nedenstående artikel. Er dit Barn Særligt Sensitiv. Adham Tolkeservice. Forside; Tests. Vi er
et landsdækkende, kvalitetsorienteret, tolke- og oversættelsesbureau beliggende i Vejle (Jylland) og Næstved
(Sjælland). Forside; Tests.
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maj 2016, hvad gør vi nu. Tag med på rejse til Grønland, til Thule-basen, til politikerne i Nuuk og direkte
ind på statsministers Lars Løkke Rasmussens kontor, på forsvarets skibe i Arktis og alle de andre steder, hvor
kongerigets fremtid afgøres. Der er mange formaliteter og forretningsgange, som skal tilpasses de nye regler
pr. Da jeg taler med pædagogen Hans om betydningen af forskellighed mellem børnene i børnehaven, siger
han flere gange, at fokus er på traumet frem for etnicitet: ”Det er ikke fordi der ikke er forskelle eller vi ikke
ser forskelle, men … Selvkærlighed, kærlighed, parterapi, imagoterapi og psykoterapi Parterapi Posted by
Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2017-06-18 19:07 • Hvad er selvkærlighed. maj 2016. Tag med på
rejse til Grønland, til Thule-basen, til politikerne i Nuuk og direkte ind på statsministers Lars Løkke
Rasmussens kontor, på forsvarets skibe i Arktis og alle de andre steder, hvor kongerigets fremtid afgøres. Jeg
er af personlige årsager begyndt at interessere mig for særligt sensitive børn (og voksne). Da jeg taler med
pædagogen Hans om betydningen af forskellighed mellem børnene i børnehaven, siger han flere gange, at
fokus er på traumet frem for etnicitet: ”Det er ikke fordi der ikke er forskelle eller vi ikke ser forskelle, men …
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Kasper Larsen 2017-06-18 19:07 • Hvad er selvkærlighed. maj 2016, hvad gør vi nu. Er du Introvert –
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