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Skal jeg fortælle dig om spiseforstyrrelser? Lucy Watson Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog kan du
møde fem børn, der alle har forskellige spiseforstyrrelser. Børnene fortæller om, hvordan det er at have en

spiseforstyrrelse set med deres øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der
følger, når man lever med en spiseforstyrrelse.

Børnene beskriver bl.a.:
hvorfor de hver især føler, de skal undgå mad

hvad årsagerne kan være til deres spiseforstyrrelse
hvordan en spiseforstyrrelse kan være mere end problemer medat spise

hvordan kammerater, forældre, lærere og pædagoger kan hjælpe dem med de udfordringer, der følger med at
have en spiseforstyrrelsebåde hjemme og i skolen.

Denne flot illustrerede bog er en ideel introduktion til spiseforstyrrelser til børn og unge fra syv år og opefter
samt til forældre, venner, lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn med en spiseforstyrrelse. Bogen kan

også bruges som et godt udgangspunkt for en diskussion i klassen.
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