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Ny bok!

Prestationsprinsen
för alla som möter barn och unga som tänker,
känner och gör annorlunda

Barn och unga mår dåligt, de kommer inte till tals
och vi vuxna, som föräldrar och i våra yrken, missar
barnperspektivet. Det konstaterar BRIS, Barnombudsmannen och Unicef i olika rapporter under året
Barnkonventionen har blivit lag. Vi behöver bli bättre
på att förstå barnens perspektiv och logik. Boken
Prestationsprinsen, av Aggie Öhman vill bidra i detta. Den
vill ge aha-upplevelser, insikt och vägledning i att nå barn
och unga som vi tycker tänker, känner och gör annorlunda.
Det handlar om Prestationsprinsen, som inte alltid gör som vi vuxna hoppas. Han tänker
”fan inte gå till den där jävla skolan”. Han är ledsen för att han gjort fel, men förstår inte vad.
Han vill inte duscha, inte hänga med, inte prata, han blir arg eller sluter sig. Men han sprider
glädje, ordnar lekar, är en mästare på fiol och dataspel. Han får inte fram vad han tänker. Vi
kallar det problembeteende. Men författaren Aggie Öhman menar att vi vuxna har ett stort ansvar:
För många barn och unga räcker det med tillsägelser och tydliga ramar för att de ska
”uppföra sig”. Många svarar när vi frågar. Men ibland når vi inte fram. Då är ofta första
och bästa steget att fundera på vad vi som vuxna kan göra annorlunda.
Boken hoppas väcka tankar och stötta när vi vuxna behöver tänka om. Aggie förklarar:
Jag vill ge igenkänning för alla som kämpar, kanske en och annan synvända, aha-upplevelse
eller insikt. Få igång diskussioner om hur vi bemöter barn och unga. Berättelserna kan
säkert irritera en del läsare, det är inte helt oavsiktligt.
Det är Prestationsprinsen, från de uppskattade berättelserna från bloggen med samma
namn, som tagit steget från skärm till bok. Malin Barthelson, förläggare, menar att visst finns det
romaner, självbiografier och handböcker som tar upp liknande frågeställningar, men de tar tid och
ork att läsa som inte alla har. Vi hoppas att med korta berättelser nå fler. Boken släpps den
4 november och vänder sig till anhöriga, yrkesverksamma, ja, alla som möter barn och unga.
För kontakt med författaren
Aggie Öhman, aggie@prestationsprinsen.se 070 553 85 48
För frågor till förlaget och beställning av recensionsexemplar
Malin Barthelson, malin@barthelsonforlag.se 070 732 76 10
Mer om boken, författaren, foton m.m. på https://prestationsprinsen.se/om-oss/press-2/
Aggie Öhman har i många år arbetat med frågor kring barn och unga. Hon stöttar verksamheter
i att bli mer tillgängliga. Hon är civilekonom från Handels i Stockholm och har studerat specialpedagogik
och psykologi. Hon är en flitig skoldebattör, engagerad i frågan om skolfrånvaro och hemmasittare,
samt författare till rapporten Skolans tomma stolar. Aggie startade bloggen Prestationsprinsen för 10 år sen.

