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I At forstå børns tanker giver de to svenske forfattere deres bud på, hvordan man som pædagog eller lærer kan
benytte samtaler med børn til at afdække, hvad og hvordan børn tænker om det, der foregår i børnehave,
fritidshjem eller skole. Desuden er de optaget af at finde ud af, hvad børn mener om deres egen tænkning og
om det at vide eller lære noget. Ud over at anse det for vigtigt, at voksne, der beskæftiger sig med børn, lærer
at se tingene fra børnenes perspektiv, påpeger forfatterne de udviklende potentialer, der ligger i at interviewe
og samtale med børn – både for børnene og for pædagogen selv. Børn, der udfordres til at tænke selv og
reflektere over deres tanker, stimuleres til at blive endnu bedre tænkere, mener de. Men også pædagogen kan
blive mere bevidst om sin egen rolle og om, hvilke muligheder det pædagogiske arbejde rummer. Den
evaluerende samtale under eller efter et gennemført pædagogisk forløb er et vigtigt redskab for pædagogen til
at vurdere resultaterne af sit arbejde. Endelig er børneinterview et glimrende udgangspunkt for samarbejdet
med forældrene. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan samtaler kan gennemføres med børn enkeltvis
eller i grupper, hvordan samtalen kan bygges op, hvordan man bedst stiller spørgsmål, der åbner for barnets
egne formuleringer, hvilke praktiske omstændigheder man bør tage højde for, og, ikke mindst, hvordan man
tolker børneinterview. At forstå børns tanker har tidligere været udgivet på dansk under titlen “Om at forstå
børns tanker og om at tale med børn. Den nye udgave er revideret og udvidet af forfatterne.
Erik Sigsgaard har skrevet bogens danske forord. Elisabet Doverborg og Ingrid Pramling Samuelsson forsker
begge i børns læring ved Göteborg Universitet. Bogen er oversat fra svensk efter []Att förstå barns tankar[] af

Anne Grete Holtoug
Er mit barn eller min teenager deprimeret. - psykologi, forskningsnyt, kognitiv terapi og -coaching. Her kan
du også finde nogle anvisninger og råd til, hvad man kan gøre.
Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. LykkeLy er godkendt til 48 børn,
hvor opdelingen er hhv. Her vil du kunne få oplysninger om de problemer du som ung kan have. Depression
er ikke kun en tilstand voksne kan komme i. Vi har 4 tønder land, et varieret dyrehold, et stort skovområde og
unikke bygninger. Læreplaner -Den private daginstitution LykkeLy.
Jeg har lidt svært ved at forstå meningen med 'den kognitive udvikling iht Piaget´s faseteori, begrænser. Så
tag et kig i centerets opgavebank. Men hvordan kan man som forældre vide, om skoene klemmer eller gnaver.
Svar: Hej P. årgang Redaktion Hanne Kiel, ansvarshavende redaktør tlf. LykkeLy er godkendt til 48 børn,
hvor opdelingen er hhv. 18 vuggestuebørn og 30 Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om
mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Her kan du
også finde nogle anvisninger og råd til, hvad man kan gøre.

