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De fleste små børn har et naturligt behov for gentagelser og vaner. Vi kalder det et normalt tvangspræg, fordi
det er et led i barnets udvikling. På den anden side har vi tvangspræg, som forstyrrer barnets videre udvikling,

og som er forbundet med angst.

I den første del hører vi om to børn og deres tvangstanker og tvangshandlinger gennem illustrerede historier.
Barnet kan læse historierne selv eller få dem læst højt. Undervejs er der forslag til samtale om emnet.

Bogens anden del er til de voksne, der omgiver barnet i hverdagen og beskriver forskellige aspekter ved
tvangspræg, -tanker og -handlinger som fx: hvordan det kommer til udtryk, årsager hertil, planlægning af

indsats og forskellige handlemuligheder.

Bogen kan bruges af forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger eller andre voksne i barnets hverdag. Eller i
børnehavegrupper eller skoleklasser, der ønsker at øge fokus på rummelighed og børnenes forståelse for

hinandens forskelligheder.

Illustreret af Claes Movin.
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