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Lad børnene være i fred Sigrid Riise Hent PDF "Denne bogs provokerende budskab er: Lad børnene være i
fred, de skal nok klare sig!

[...] I dag må børn gerne blive set og hørt. Man forventer heldigvis ikke længere, at de sidder stille og opfører
sig pænt, sådan som man gjorde for bare nogle generationer siden. På den måde er der blevet mere plads til
børnene end tidligere - på den anden side har familiestrukturen forandret sig meget med begge forældre på
arbejdsmarkedet og børnene i institution, at det måske dér kniber med albuerummet. [...] Når vi ser kritisk på
tidligere tiders børneopdragelse eller anderledes måder at omgås børn på, er det vigtigt at huske, at børn også
kan få for mange valg og for få rammer og for meget opmærksomhed. Og at der kommer fantastiske børn ud

af næsten enhver generations børneopdragelse og vidt forskellige børnesyn." - Sigrid Riise
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