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Denne bog i serien Psykologi for børn 4-8 år handler om børn med overvægt. Man kan definere overvægt ud
fra vægtens betydning for barnet. Hvis overvægten er af en sådan størrelse, at den begrænser barnets

muligheder for udfoldelse, så er en indsats påkrævet.

Formålet med bogen er ikke at give gode råd om vægttab. Der præsenteres ingen slankekure, og man kan
mange andre steder finde oplysninger om sund mad og kalo rielette opskrifter. Målet er at give en beskrivelse

af overvægtens indvirkning på barnets liv. Og videre, at foreslå en række tiltag, som de voksne kan
igangsætte for at afbøde overvægtens skadevirkning. Det er tiltag som er rettet mod både de fysiske og

psykiske skadevirkninger, og som de voksne nemt kan iværksætte i dagligdagen.

Historierne i bogens første del giver et billede af, hvordan børn oplever det at være overvægtig, hvad de
tænker, og hvad de føler. Barnet kan læse historierne selv eller få dem læst højt. Undervejs er der forslag til,
hvad børnene kan gøre for at få hjælp. Bogens anden del er til de voksne, der omgiver barnet i hverdagen.
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