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Sorg hos børn Atle Dyregrov Hent PDF Hvordan støtter man bedst et barn, når dødsfald rammer den

nærmeste familie eller en nær ven? Vil det hjælpe barnet at se den afdøde? Kan barnet have gavn af at være
med til begravelsen? Og er det godt eller skidt for barnet at kende til alle detaljer omkring dødsfaldet? Sorg
hos børn giver praktiske råd om og retningslinjer for, hvordan man bedst tager vare på børn, der oplever

døden blandt deres nærmeste, og giver eksempler på, hvordan eventuel deltagelse i ritualer omkring døden og
samtale herom kan tilrettelægges. Som læser får man en bedre forståelse af børns sorgreaktioner på forskellige

alders- og udviklingstrin – også helt små børns sorg er beskrevet. Bogen henvender sig dels til forældre,
bedsteforældre og andre voksne, som drager omsorg for børn, der oplever sorg, dels til lærere, pædagoger og

andre, der i kraft af deres arbejde møder børn i sorg. Oversat fra norsk af Søren Søgaard.
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