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Problemadfærd Jørn Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: I den aktuelle debat om børn og unge med
problemfyldt adfærd optræder der ofte variationer over spørgsmålet: »Hvad stiller vi op med børn og unge,

som via deres adfærd gør tilværelsen vanskelig både for sig selv og andre?«

Denne bog handler om at forstå og forholde sig til børn og unge, hvis adfærd, kontaktform, trivsel og
udvikling vækker bekymring og kræver øget opmærksomhed i de sammenhænge, børnene og de unge indgår

i - i hjem, skole, fritid m.v. Ofte er der tale om en adfærd, som kræver, at der tages stilling og handles i
forhold til børnene. I Problemadfærd gives et konkret bud på, hvad omgivelserne kan stille op. Indsatsen over

for børns og unges adfærd kan imidlertid ikke reduceres til et simpelt spørgsmål om teknikker,
organisationsformer, økonomiske ressourcer eller handlingsorienterede og administrative tiltag. Der er tale
om en kompleks problematik som kræver en solidarisk tilgang til børnene og de unge og en forståelse af de

baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udviklingen af problemadfærd. En individualiseret og
problemorienteret beskrivelse, som er løsrevet fra sociale og relationelle sammenhænge, vil øge risikoen for
marginalisering og segregering af børnene og de unge. Alle omkring børnene er centrale personer i forhold til

intervention med det formål at afhjælpe vanskelighederne.

Indsatsen over for problemadfærd er et vigtigt emne for alle, der beskæftiger sig med børns og unges
udvikling, uanset om der er tale om et professionelt eller et privat engagement. Bogen henvender sig til
lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, studerende og andre professionelle
faggrupper samt til forældre til børn med problemadfærd. Jørn Nielsen er cand.pæd.psych. og ph.d. Han
arbejder som privatpraktiserende psykolog og er desuden deltidsansat lektor i klinisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet. Jørn Nielsen var 1986-98 ansat som klinisk psykolog ved PPR i Vejle
Kommune. Han har gennem en årrække arbejdet med supervision i forbindelse med den tværgående indsats

over for udsatte børn, unge og familier og som konsulent for flere kommuner.
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