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En hel, en halv og to af pap. Hvornår er man søskende? Og hvad forbinder børn selv med at være søskende?
Forfatterne af bogen har for første gang undersøgt, hvad børnene selv forbinder med at være søskende - både i
traditionelle kernefamilier, skilsmissefamilier og andre familietyper. Bogen bygger på en undersøgelse, hvor
knap 100 børn og unge fra hele landet er blevet interviewet og observeret i løbet af 2011 og 2012. Der er
inddraget familier og søskendegrupper med ret forskellige udformninger og betingelser for på den måde at
have de bedste forudsætninger for at undersøge fænomenet søskende i al sin kompleksitet.
Til bogen hører en film Bevægelige søskendeskaber – børns og unges fortællinger (28 minutter). Filmen kan
ses via akademisk.dk.
Læs hvad du bør sige eller skrive til dem. Min Livshistorie er en digital platform, du kan nemt trygt oprette
livsminder, udbygge, genkalde og gemme dine livshistorier. Han fik et MC. Det giver sorg, vrede og
uforståenhed. Min Livshistorie er en digital platform, du kan nemt trygt oprette livsminder, udbygge,
genkalde og gemme dine livshistorier. Jeg vil også forsøge at skrive historien om mit liv. Autismehjernen
fortæller mig én ting, men min søsterhjerne fortæller mig noget andet. Historie. Et samfund er et fællesskab.

Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. På vores side kan du finde
information om Mobbelands aktiviteter, få hjælp til en mobberamt klasse eller en klasse med anden mistrivsel.
theol. ”Det er, som om jeg har to hjerner – en autismehjerne og en søsterhjerne. Jeg blev pænt liderlig, to
uger er svært. En af mine helte, Anders Lassen som efter skolegang tog ud at sejle, meldte sig til den engelske
hær i 1941 og blev uddannet som commandosoldat.
Læs hvad du kan skrive i kortet. Meningen med at skrive et kort til en begravelse er at sætte ord på sorgen,
men det kan være svært. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Hvordan ved man, om det er
en psykopat, man har med at gøre. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i
artiklen.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen.

