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Søskende Elisabeth Gerhardsen Hent PDF Nybagte forældre er ofte spændte på, hvordan den ældste vil

reagere på at blive storebror eller storesøster. Drømmen er ofte det gnidningsfrie og lykkelige forhold mellem
børnene. Virkeligheden er tit en anden. I denne bog viser børnepsykolog Elisabeth Gerhardsen, hvordan du

kan hjælpe dig selv og din famiilie til at få en roligere hverdag. I første halvdel finder du tips og gode råd om,
hvordan du kan forberede den kommende storebror eller storesøster, og hvad du kan gøre for at forebygge, at
det bliver svært at få små søskende. De fleste almindelige reaktioner og problemer er beskrevet, og du kan
finde forskellige forklaringer på, hvorfor børn reagerer negativt, samt forslag til løsninger. Anden halvdel af
bogen sætter fokus på forholdet mellem søskende, når babyperioden er ovre. Her kan du finde forslag til,
hvordan du kan hjælpe dine børn med at udvikle et godt forhold. Du får forklaringer på, hvorfor det nogle

gange går i hårdknude, og ikke mindst en masse råd om, hvordan du kan dæmpe konflikter mellem dine børn
på måder, der styrker deres selvfølelse og dermed lægge grundstenen til et nært og godt søskendeforhold, som
kan vare hele livet. "Jeg anbefaler på det allervarmeste denne bog om søskende, som er en guldgrube af viden
for forældre, der står over for at få endnu et barn, men også sagtens med fordel kan læses af flerbørnsforældre

med et par år på bagen og som tidligere nævnt af alle med interesse for området. Bogen af Elisabeth
Gerhardsen er både pengene og den kostbare tid, der skal afsættes til læsningen, værd." - Christel Wilms,

cand.psych., P – Psykologernes fagmagasin, november 2016

 

Nybagte forældre er ofte spændte på, hvordan den ældste vil reagere
på at blive storebror eller storesøster. Drømmen er ofte det

gnidningsfrie og lykkelige forhold mellem børnene. Virkeligheden er
tit en anden. I denne bog viser børnepsykolog Elisabeth Gerhardsen,
hvordan du kan hjælpe dig selv og din famiilie til at få en roligere
hverdag. I første halvdel finder du tips og gode råd om, hvordan du
kan forberede den kommende storebror eller storesøster, og hvad du
kan gøre for at forebygge, at det bliver svært at få små søskende. De
fleste almindelige reaktioner og problemer er beskrevet, og du kan
finde forskellige forklaringer på, hvorfor børn reagerer negativt,
samt forslag til løsninger. Anden halvdel af bogen sætter fokus på
forholdet mellem søskende, når babyperioden er ovre. Her kan du



finde forslag til, hvordan du kan hjælpe dine børn med at udvikle et
godt forhold. Du får forklaringer på, hvorfor det nogle gange går i
hårdknude, og ikke mindst en masse råd om, hvordan du kan dæmpe
konflikter mellem dine børn på måder, der styrker deres selvfølelse
og dermed lægge grundstenen til et nært og godt søskendeforhold,
som kan vare hele livet. "Jeg anbefaler på det allervarmeste denne

bog om søskende, som er en guldgrube af viden for forældre, der står
over for at få endnu et barn, men også sagtens med fordel kan læses
af flerbørnsforældre med et par år på bagen og som tidligere nævnt
af alle med interesse for området. Bogen af Elisabeth Gerhardsen er
både pengene og den kostbare tid, der skal afsættes til læsningen,

værd." - Christel Wilms, cand.psych., P – Psykologernes fagmagasin,
november 2016
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