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Værdier i forebyggende arbejde Kaj Struve Hent PDF Forlaget skriver: Barnet er dybt forankret i dets
konkrete livssituation og livsforløb. Det har på godt og ondt tilegnet sig en oplevelse af, hvordan det skal

orientere sig og handle i en given situation. Denne orientering kalder sociologen Pierre Bourdieu for habitus.
For at forstå barnets oplevelses- og reaktionsmåde sættes habitus-begrebet i relation til neuropsykologisk

teori.

Forebyggende arbejde skal skabe mulighed for, at et barn på trods af vanskelige opvækstvilkår kan udvikle
modstandsdygtighed over for de belastninger, traumer og stress, som er i dets omgivelser. Det stiller krav til

kommunikationen.

Bogens sigte er at støtte og inspirere samt udvikle værdier i det forebyggende arbejde. Bogen vil af samme
grund være relevant på lærer- og pædagogseminarier.

Iøvrigt henvises til Kaj Struves to øvrige bøger i serien: Forebyggende arbejde med risikobørn og Livet
genudsendes ikke.
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