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Se eleven innenfra Guro Øiestad Hent PDF Forlaget skriver: "Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å
kjenne at voksne passer på, hjelper til og bryr seg. Derfor må voksne i skolen, hvor alle barn tilbringer så

store deler av livet sitt, ikke bare ta ansvar for selve undervisningen, men også for omsorgen og kvaliteten på
relasjonene." Slik starter forfatterne denne boken, som henvender seg til deg som er lærerstudent eller har

vært lærer en stund. Med utgangspunkt i kunnskap fra tilknytningspsykologi viser de hvordan du kan utvikle
trygge relasjoner til elevene dine ved hjelp av modellen Trygghetssirkelen (Circle of Security). Modellen
bidrar til å bevisstgjøre oss om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge. Da har de også gode

forutsetninger for å lære. Hvordan kan du som lærer forstå elevers atferd, som utagering, uro eller sjenanse?
Denne boken presenterer kunnskap som hjelper deg å forstå hva barns atferd skyldes, og til å se eleven

innenfra.
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