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baggrund af erfaringer og eksempler fra flere end 50 forældre om alt fra søvn, mad, legekammerater og

venskaber over søskende til nedsmeltninger, højtider, tøj, der kradser, og meget mere.
Bogen indeholder desuden en gennemgang af den nyeste forskning på området og er spækket med gode råd,
andre forældres erfaringer og faglige betragtninger omkring hverdagslivet med et sensitivt barn. Særligt
sensitive børn har mange ekstra udfordringer i en hverdag, der er tætpakket med aktiviteter og måske uro i
børnehave eller skole. Men med den rette viden hos forældre, lærere, pædagoger og andre voksne i barnets

hverdag kan disse udfordringer sagtens tackles.  
Forfatteren er cand.pæd. i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet med speciale i særlig sensitivitet. Hun

holder foredrag og rådgiver om emnet over hele landet.  
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