LEKTØRUDTALELSER PÅ BØGERNE
FRA PIGE TIL KVINDE
Lektørudtalelse Jytte Kjær Schou (09/12) 2 761 858 (BS)
Anvendelse/målgruppe/niveau: Bogen henvender sig til teenagepiger og kan inspirere til
en konstruktiv dialog mellem mødre og deres teenagedøtre.
Beskrivelse: Layoutet er ung og smart, og knap halvdelen af bogen består af
forskelligartede, indbydende fotos, der understøtter teksten.
Bogen er blevet til på baggrund af de to forfatteres regelmæssige, fælles
diskussionsmøder sammen med deres teenagedøtre. Resultatet er blevet en meget
anvendelig bog, der med respekt for de unge indbyder til eftertanke og handling.
Bogen inspirerer den unge pige til at tage stilling til mange af de både konkrete og
eksistentielle forhold, der præger et ungdomsliv.
Temamæssigt kommer bogen meget vidt omkring. Sundhed, sex, fester og stoffer, sociale
relationer, overgreb, følelseslivet, holistisk livsstil m.m. Temaerne angribes på tre
forskellige måder: facts, spørgsmål der indbyder til refleksion og forslag til konstruktiv
handlen.
Teksten ledsages af flere relevante henvisninger til internetsider.
Sammenligning: Med sin bredde adskiller bogen sig fra de gængse bøger om
teenagepigers udvikling.
Samlet konklusion: En aktiverende, ikke moraliserende brugsbog, der sætter fokus på
mange sider af en teenagepigers liv og inspirerer til dialog mellem mødre og deres
teenagedøtre.

DRENGELIV, i 2. udgave kaldt FRA DRENG TIL MAND
Lektørudtalelse Torben Wilhelmsen (11/21) 2 873 614 2 (BS)
»Oplysnings- og debatbog for teenagedrenge om ungdomsliv, krop, stimulanser mv. Fra
13 år.« »De to kvindelige forfattere udgav i 2009 bogen Fra pige til kvinde, som blev til i
dialog med deres teenagedøtre. Denne bog om drengeliv er tilsvarende blevet til i
samarbejde med de kvindelige forfatteres teenagesønner. Bogen er opdelt i
hovedafsnittene: Ungdomsliv, medier, relationer, det fysiske, stimulanser, destruktive
tilstande og selvforståelse. Bogen lægger op til at inspirere drengene til at tage stilling til
en række forhold, og teksten rummer både facts og en række spørgsmål med tilhørende
forslag til handling... Teksten er velskrevet og sat op i et tiltrækkende layout...«
»Sammenligning: Der findes en del bøger for unge om ungdomsliv, kroppen, følelser,
rusmidler mv. Denne udmærker sig ved at være lidt bredere i sin tilgang til emnet
ungdomsliv, samtidig med at den tekstmæssigt er ganske kortfattet.« »Samlet konklusion:
En sober og redelig bog om ungdomsliv for teenagedrenge.«

