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Når det er uretfærdigt - hvad så? Jacqueline B. Toner Hent PDF Forlaget skriver: Måske har du lagt mærke til,
at sørøvere i film og bøger tit har en kikkert, som de bruger til at zoome ind på andre skibe eller på land i det
fjerne. Men når de zoomer ind på de små ting, der er langt væk, går de glip af den fantastiske skat, de allerede

har lige ved siden af! 

Ligesom sørøvere, der ser gennem en kikkert, kan børn zoome ind på én ting, de gerne vil have, og så slet
ikke få øje på alle de gode ting, de allerede har. Hvis du hører til de børn, som ofte tænker, at det er

uretfærdigt, er denne bog noget for dig. 

Når det ikke er retfærdigt - hvad så? giver børn og deres forældre strategier og teknikker til at overvinde
misundelse og jalousi. Bogen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og ved hjælp af trinvise opgaver og tegne-
og skriveøvelser motiveres børn til at håndtere deres misundelse - så de kan sætte fulde sejl og have det sjovt

undervejs! 

I et let sprog og med mange illustrationer henvender bogen sig direkte til barnet, der selv kan læse, men den
bør gennemgås sammen med en voksen, der kan støtte op om brugen af ideerne. Bogen er også relevant for

lærere, pædagoger, psykologer og andre, der arbejder med børn.  

Jacqueline, B. Toner, ph.d., og Claire A.B. Freeland, ph.d., er kliniske psykologer i Baltimore, Maryland.
Som privatpraktiserende psykologer har de begge over 30 års erfaring i arbejdet med børn og deres forældre.

 

Forlaget skriver: Måske har du lagt mærke til, at sørøvere i film og
bøger tit har en kikkert, som de bruger til at zoome ind på andre
skibe eller på land i det fjerne. Men når de zoomer ind på de små

ting, der er langt væk, går de glip af den fantastiske skat, de allerede
har lige ved siden af! 

Ligesom sørøvere, der ser gennem en kikkert, kan børn zoome ind på
én ting, de gerne vil have, og så slet ikke få øje på alle de gode ting,
de allerede har. Hvis du hører til de børn, som ofte tænker, at det er

uretfærdigt, er denne bog noget for dig. 

Når det ikke er retfærdigt - hvad så? giver børn og deres forældre
strategier og teknikker til at overvinde misundelse og jalousi. Bogen
er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og ved hjælp af trinvise opgaver

og tegne- og skriveøvelser motiveres børn til at håndtere deres
misundelse - så de kan sætte fulde sejl og have det sjovt undervejs! 

I et let sprog og med mange illustrationer henvender bogen sig
direkte til barnet, der selv kan læse, men den bør gennemgås sammen
med en voksen, der kan støtte op om brugen af ideerne. Bogen er
også relevant for lærere, pædagoger, psykologer og andre, der

arbejder med børn.  



Jacqueline, B. Toner, ph.d., og Claire A.B. Freeland, ph.d., er
kliniske psykologer i Baltimore, Maryland. Som privatpraktiserende
psykologer har de begge over 30 års erfaring i arbejdet med børn og

deres forældre.
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