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Gør mig glad igen Nina Lyng Hent PDF Mange børn bærer rundt på oplevelser af svigt, tab og traumer i

lettere eller sværere grad. Eksempelvis udviser omkring halvdelen af alle de flygtningebørn, der kommer til
landet, traumereaktioner. Men selv om lærere og pædagoger - og voksne i det hele taget - er opmærksomme
på problemet, mangler de i mange tilfælde den fornødne viden til at tackle de problemer, traumerne kan

medføre. Og ofte får afvigende adfærd gale diagnoser og forkerte etiketter, f.eks. DAMP.Formålet med "Gør
mig glad igen" er at sætte fokus på og synliggøre begrebet traume - der ikke kun kan bringes i anvendelse

over for flygtningebørn (og på institutioner og skoler), men også mere generelt i brudte og svage
familier.Bogen er fyldt med nyttige eksempler, øvelser og pædagogiske redskaber til at forebygge og

behandle sorg hos traumatiserede børn. Men den er samtidig en debatbog om børns vilkår i en konfliktfyldt
voksenverden.
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