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konflikter med børnene i hverdagen? Hvordan reagerer man f.eks. mest hensigtsmæssigt, når børnene ikke

ville spise aftensmaden eller ser noget i en butik, de bare vil have? I denne bog inviterer forfatteren
forældrene til at kigge indad, for, mener hun, børnenes problemer er ofte forældrenes. I bogen arbejder hun
med tre forskellige forældretyper: de servicerende, de iscenesættende og de kompetente. Er I som forældre
tilbøjelige til at give efter for barnets krav, eller hæver I derimod stemmen? Her er gode råd og vejledning til
alle forældre, der gerne vil lære at reagerer mere kompetent og få en bedre hverdag. Bogen har solgt over
20.000 eksemplarer. Margrethe Brun Hansen er udannet psykolog og pædagog. Hun har mange års erfaring
med forældrerådgivning som praktiserende psykolog, og hun har skrevet flere populære selvhjælpsbøger om
børneopdragelse og børnetrivsel . "Margrethe Brun Hansen sætter ord på alt det, vi i virkeligheden godt ved
inderst inde. Men der er ingen løftede pegefingre eller tomgangsprædikener, det er helt op til læseren at se,
læse og forstå skriften på væggen. En bog, der bør læses af alle 19 til 99 årige." - Hélène Wagn, Politiken.
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