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Børn kan – i praksis viser, hvordan børn er ikke bare villige til, men også forbløffende kvalificerede til at løse
deres egne problemer, hvis bare man nærmer sig dem med respekt og samarbejdsvilje.
Gennem en række konkrete historier fra virkeligheden beskriver Ben Furman, hvordan hans metode Jeg kan
kan bruges på talrige måder i meget forskellige situationer. Blandt de store og små problemer, metoden med
held er blevet anvendt på, kan nævnes bl.a. frygt, depression, sengevæderi og hyperaggressiv adfærd. I bogen
opridses kort Jeg kan-metoden og dens baggrund og historie. Bogens anden del gennemgår grundigere
metodens 15 trin. Den tredje, centrale del indeholder beretninger om problemløsning sammen med børn i
alderen 3-14 år, gengivet af terapeuter og andre fagfolk fra mange lande. Endelig gives eksempler på, hvordan
metoden er blevet anvendt kollektivt i børnegrupper. Børn kan – i praksis henvender sig til alle, der arbejder
med børn eller nærer omsorg for børn.
Ben Furman er psykiater og psykoterapeut og internationalt kendt som ophavsmand til Jeg kan-metoden, der
blev introduceret på dansk i bogen Børn kan i 2005. Ben Furman er en hyppig gæst og meget benyttet
foredragsholder i Danmark.

ISBN: 978-87-91688-13-3 Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien
og det tværsektorielle samarbejde Udgivet af: Lægekurserne. +45 43 22 73 00 Klasserumsberegner – tjek
størrelsen på dit klasselokale Klasserumsberegneren kan vise om det klasselokale, du undervises- eller
arbejder i. 00. Foreningen henvender sig til læger og personale i den primære og sekundære sundhedssektor.
Welcome to the NetQues website. Søger du en osteopat i Århus, er du altid velkommen til at kontakte Praksis
for Osteopati. Bag startlinket kan I møde HC And, som med lyd og animation fortæller om forskellige
undersøgelser, Hop ind på min blog om viden og ideer til inklusion i praksis. Også børn, der ikke bor sammen
med deres biologiske forældre, har krav på en tryg base, hvor voksne hjælper dem med at lære og udvikle sig.
dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for
at læse historien.
Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed samt film, lyd, billeder og tekst støtter læring gennem
leg til de 0-6-årige.
Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni
måned, og hele projektet er tæt på en afslutning. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle
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