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Et liv med børn Sigrid Riise Hent PDF "Jeg er naturligvis ingen guru, min vigtigste opgave er at overbevise
forældrene om, at de skal stole på sig selv og deres egen intuition." Sådan skriver sundhedsplejerske og
forfatter Sigrid Riise til nutidens børneforældre. Og hun kender om nogen til den situation, som de danske

børnefamilier står i dag.
I "Et liv med børn" gennemgår Sigrid Riise udviklingen af børns vilkår i Danmark siden 1930&#39;erne,
hvor hun selv voksede op, og afliver samtidig nogle af de myter om "gamle dage", hvor mor ikke lavede
andet end at bage boller og børnene drak varm kakao, som fortælles igen og igen. Sigrid Riise beretter om,

hvordan den øgede velstand og opfindelsen af p-pillen har ændret familierne markant – særligt deres
størrelse. Ønskebørn er blevet det normale, og bevidstheden om børns udvikling og psykologi fylder langt

mere hos børneforældrene. En bevidsthed, som godt kan give præstationsangst, mener Sigrid Riise. Men så er
det godt, at hun kan huske forældrene på, at de skal stole på dem selv og deres egen intuition, og at børn i

Danmark aldrig har haft det bedre end nu.

 

"Jeg er naturligvis ingen guru, min vigtigste opgave er at overbevise
forældrene om, at de skal stole på sig selv og deres egen intuition."
Sådan skriver sundhedsplejerske og forfatter Sigrid Riise til nutidens
børneforældre. Og hun kender om nogen til den situation, som de

danske børnefamilier står i dag.
I "Et liv med børn" gennemgår Sigrid Riise udviklingen af børns
vilkår i Danmark siden 1930&#39;erne, hvor hun selv voksede op,
og afliver samtidig nogle af de myter om "gamle dage", hvor mor
ikke lavede andet end at bage boller og børnene drak varm kakao,
som fortælles igen og igen. Sigrid Riise beretter om, hvordan den
øgede velstand og opfindelsen af p-pillen har ændret familierne

markant – særligt deres størrelse. Ønskebørn er blevet det normale,
og bevidstheden om børns udvikling og psykologi fylder langt mere

hos børneforældrene. En bevidsthed, som godt kan give
præstationsangst, mener Sigrid Riise. Men så er det godt, at hun kan
huske forældrene på, at de skal stole på dem selv og deres egen
intuition, og at børn i Danmark aldrig har haft det bedre end nu.
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