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præcis og forskningsmæssigt opdateret indføring i hele spektret af de adfærds- og neuropsykologiske

forstyrrelser, der ofte optræder samtidig hos børn – fra ADHD, OCD og angst til autismespektrumforstyrrelser,
nonverbale indlæringsvanskeligheder, Tourettes syndrom, sanseintegrationsproblemer og eksekutiv

dysfunktion.
Kutscher bygger bro mellem teori og praksis og har fokus på det hele barn bag alle diagnoserne. Forfatteren
gør det komplekse enklere at forstå og forklarer i et let tilgængeligt sprog årsager, symptomer, diagnosernes

overlap samt behandlingen af dem.
Forfatterens medfølende og optimistiske tilgang samt hans dygtige redegørelse for disse børns særlige indre
verden gør dette til en uundværlig håndbog for lærere, forældre, fagfolk og andre, der har brug for hurtig, klar

og relevant rådgivning om børn med specielle behov.
Denne fuldt opdaterede og udvidede 2. udgave har indarbejdet ændringerne i DSM-5 og indeholder et

revideret kapitel om autismespektret af Tony Atwood, hvor han forklarer de nye diagnostiske kriterier og den
forventede brug af begrebet ’Aspergers syndrom’.

Oversat fra engelsk af Malene Sejer Larsen og Kent Havemann. Dansk forord af Bo Hejlskov Elvén.
Kapitel 14 om medicinsk behandling er tilpasset danske forhold med hjælp fra Per Hove Thomsen.
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