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Børn som spiser for lidt Dorte Bordal Hent PDF Forlaget skriver: Børn som spiser for lidt henvender sig til
forældre som har et barn med spisevanskeligheder. Den kan også være til nytte for alle professionelle, som

kommer i berøring med børn og familier. Målgruppen er børn fra 0-7 år.

- Bogen formidler indsigt i relationen mellem barn og forældre, og beskriver
mulige medfødte sårbarheder hos barnet, og nyttige pædagogiske

værktøjer. Det er først og fremmest psykologiske mekanismer som er
på spil, når et barn trækker sig fra at spise. Og det er også her, nøglen til

forandring ligger. Dette er p.t. den eneste bog på markedet, som henvender sig til forældre og professionelle,
og som behandler netop denne vinkel på problemet.

- Bogen kan være anvendelig for alle børnefamilier. Den giver en bred
forståelse for børn og forældreskab, og beskriver metoder som kan være

til hjælp, helt generelt. Den kan absolut også læses forebyggende.

- Bogen giver hjælp til at afdække egen familiesituation, og vejledning til
hvordan familien sammen kan handle anderledes. Læg jeres egen, helt
konkrete plan - en plan som kan støtte barnet i en bedre udvikling.

- En lang række case-historier gør problemstillingerne levende og vedkommende.
Den nye forståelse vil påvirke den måde du møder dit barn på.

´Når et barn udvikler spisevanskeligheder i en sådan grad, at dets hverdag og trivsel påvirkes igennem
længere tid, er det vigtigt at forstå det som et signal. Barnet har det svært på ét eller flere områder, og det
bliver ikke forstået tilstrækkeligt. Barnet har nu udviklet et symptom, som i den grad skaber fokus og

opmærksomhed fra forældrene. Symptomet betyder ganske enkelt: Forstå mig. Hjælp mig.´
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