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Jeg har ADHD Malin Roca Ahlgren Hent PDF Denne bog henvender sig til børn i alderen 9-12 år og handler
om, hvordan der er at have ADHD. Bogen er skrevet som en letlæsningsbog, men er også velegnet som
højtlæsningsbog. Bogen er en efterfølger til "Sejt med ADHD" af samme forfattere. Denne gang har
forfatterne fokuseret på, hvordan det er at få en bonusfamilie, at blive storesøster, og hvordan alting fungerer
for hovedpersonen Alice i skolen. Bogen indeholder beskrivelser af hvordan det kan være for et barn, som
ikke kan kontrollere sin impulser, og hvordan der er at have mennesker omkring sig, som er uforstående
overfor det at have ADHD. Bogen henvender sig primært til barnet selv, til familien og til lærere i skolen.
Formålet er at udbrede kendskabet til ADHD samt øge forståelsen hos de personer. Også i denne bog gøres
meget ud af at fremhæve de fordele, som diagnosen giver - både for at mindske fordomme og for at bidrage til
en bedre opfattelse af ADHD
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Alice i skolen. Bogen indeholder beskrivelser af hvordan det kan
være for et barn, som ikke kan kontrollere sin impulser, og hvordan
der er at have mennesker omkring sig, som er uforstående overfor
det at have ADHD. Bogen henvender sig primært til barnet selv, til
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