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Fra fejlfinder til Ressourcedetektiv - når anerkendelse kommer fra hjertet er en praksisbog for dig, der gerne
vil arbejde med anerkendelse i dagligdagen. Det er som forælder, som voksen der arbejder med børn, eller dig

der bare har interesse i børn eller anerkendelse.

Hanne Aalling Risager giver en grundig introduktion til begrebet anerkendelse, og har krydret bogen med
masser af herlige og sjove praksiseksempler om anerkendelse. En helt ny verden åbner sig med forfatterens
åbne og autentiske fortællefacon, der med afsæt i sin egen anerkendende praksis både som professionel og

mor, lader børn få plads og komme til orde.

Ressourcedetektivens TIPS giver dig ideer til, hvordan du selv kan forandre og hjælper dig til at finde de
gode historier, hvor den anerkendende tilgang virker for dig.

Tænkeboksen stiller åbne refleksive spørgsmål, som giver dig mulighed for at dykke endnu dybere ind i
anerkendelsens væsen og væren, gør dig i stand til endnu bedre at forstå børn og håndtere konflikter.

Det er en varm og kærlig bog, som giver stor inspiration og stof til eftertanke. Den er humoristisk, og
samtidig bliver du rørt.

Bogen er til dig, der vil børn det bedste.
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