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Stille ADHD Majbritt Augustinus Hent PDF Stille ADHD er et andet navn for den variant af ADHD, der
hedder ADD - altså uden H'et for hyperaktivitet. Mennesker med ADD bliver hele tiden forstyrret af både
indre og ydre stimuli, og de har ofte tankemylder og indre uro. ADD kan være svær at opdage, fordi

symptomerne er utydelige eller bliver misforstået og mange får først diagnosen i ungdomsårene eller som
voksne. I bogen kan man møde en række unge og voksne, der fortæller om deres liv med ADD. Undervejs får

vi sagkundskabens blik på fortællingerne fra Lene Straarup, der er psykolog på Center for ADHD. Stille
ADHD præsenterer også viden om ADD, symptomer, årsager og om udfordringer og positive sider ved

diagnosen. Disse afsnit bygger på forskning og interviews med eksperter i ADD, pædagoger og lærere, der
møder mennesker med ADD i deres arbejde. Stille ADHD er skrevet til unge og voksne med ADD, deres

forældre og andre tæt på. Bogen kan også bruges af lærere, pædagoger og fagfolk, der møder mennesker med
ADD. "Bogen er et must for alle, der enten privat eller professionelt kommer i kontakt med mennesker, der
har fået diagnosen." – Lene Straarup, psykolog med speciale i klinisk børneneuropsykologi, Center for

ADHD "Mennesker med ADD fortjener i højere grad opmærksomhed og fokus, og det får de med denne bog."
– Per Hove Thomsen, overlæge, dr.med. og professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet

"Endelig en helstøbt bog om ADD. Denne bog er et must for lærere og pædagoger." - Kai Pedersen,
Specialpædagogisk månedsblad

 

Stille ADHD er et andet navn for den variant af ADHD, der hedder
ADD - altså uden H'et for hyperaktivitet. Mennesker med ADD
bliver hele tiden forstyrret af både indre og ydre stimuli, og de har
ofte tankemylder og indre uro. ADD kan være svær at opdage, fordi
symptomerne er utydelige eller bliver misforstået og mange får først
diagnosen i ungdomsårene eller som voksne. I bogen kan man møde
en række unge og voksne, der fortæller om deres liv med ADD.
Undervejs får vi sagkundskabens blik på fortællingerne fra Lene
Straarup, der er psykolog på Center for ADHD. Stille ADHD



præsenterer også viden om ADD, symptomer, årsager og om
udfordringer og positive sider ved diagnosen. Disse afsnit bygger på
forskning og interviews med eksperter i ADD, pædagoger og lærere,
der møder mennesker med ADD i deres arbejde. Stille ADHD er

skrevet til unge og voksne med ADD, deres forældre og andre tæt på.
Bogen kan også bruges af lærere, pædagoger og fagfolk, der møder
mennesker med ADD. "Bogen er et must for alle, der enten privat
eller professionelt kommer i kontakt med mennesker, der har fået
diagnosen." – Lene Straarup, psykolog med speciale i klinisk

børneneuropsykologi, Center for ADHD "Mennesker med ADD
fortjener i højere grad opmærksomhed og fokus, og det får de med
denne bog." – Per Hove Thomsen, overlæge, dr.med. og professor i
børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet "Endelig en

helstøbt bog om ADD. Denne bog er et must for lærere og
pædagoger." - Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad
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