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Utviklingstraumer Dag Øystein Nordanger Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en grunnbok som beskriver en
ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan
hjelpes. Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk
kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper. Del I redegjør enkelt og pedagogisk

for teori og forskning som har ledet frem til den nye traumeforståelsen, mens Del II demonstrerer hva
forståelsen betyr i det praktiske arbeidet. Boken gir nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende,

og inneholder en rekke pedagogiske ressurser og hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk. Boken er
relevant for alle som jobber med barn og unge, for eksempel innenfor skole, barnehage, helsestasjon,

barnevern, fosterhjem, tjenester for flyktninger og psykisk helsevern. Den er egnet som pensumlitteratur
innenfor et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger.
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