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De utrolige år Carolyn Webster-Stratton Hent PDF Forlaget skriver: Alle børn opfører sig uhensigtsmæssigt af
mange forskellige grunde, nogle gange for ganske simpelt at teste hvor langt de kan gå eller for at få den
opmærksomhed, som de higer efter. Forældre, der ikke er forberedte på det, kan reagere med vrede, som

sandsynligvis mere vil forøge end løse problemerne. Eller de bliver overvældet af en følelse af hjælpeløshed.

Denne meget nyttige håndbog giver retningslinier, som kan hjælpe forældre med at tage vare på mange af
disse situationer. Du vil finde råd om:

- Hvordan du tager hånd om din egen vrede og frustration.

- Hvordan du hamler op med konkrete problemer i relation til ting som dårlig opførsel, løgn, afhængighed af
tv, sengevæderi, tyveri etc.

- Hvordan du får en god leg i gang med dine børn.

- Hvordan du ved hjælp af ros og belønninger fremmer god opførsel.

- Hvordan du skaber en god kommunikation med dit barn.

De utrolige år er en praktisk guide, fyldt med eksempler på hverdagsproblemer og trin for trin-forslag til,
hvordan de kan løses. Bogen er baseret på over 12 års detaljeret forskning med mere end 1000 familier

involveret - tilligemed forfatterens personlige erfaringer som børnepsykolog, lærer og mor.

Carolyn Webster-Stratton er leder af ´The Parenting Clinic´ og professor ved University of Washington.
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