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Fra pige til kvinde Mette Kold Hent PDF Skal man kunne tale med sin mor om alt? Skal man som mor bære
over med sin hormonforstyrrede teenagedatter? Ikke nødvendigvis, men en vis forståelse som forælder og

tillid mellem mor og datter gør måske ungdomstiden nemmere. Bogen her hjælper både mor og datter på vej.
De to forfattere har ud fra samtale med deres teenagedøtre skrevet om den svære pupertets- og ungdomstid.
Der er ingen tabuer eller moralisering i bogen. Via baggrundsviden og fakta ("to know"), spørgsmål og citater

("to reflect") samt forskellige opgaver ("to do") får den unge pige hjælptil at finde sin egen identitet, og
dermed sig selv i overgangen til at blive kvinde.

Indholdet spænder bredt over fester, mode, smser, skuffelser, fritidsjob, sex, mobning, hærværk, overgreb,
relationer til venner, kærester og forældre og om kost, motion, menstruation, makeup, alkohol, stoffer samt

selvforståelse og trivsel.

 

Skal man kunne tale med sin mor om alt? Skal man som mor bære
over med sin hormonforstyrrede teenagedatter? Ikke nødvendigvis,
men en vis forståelse som forælder og tillid mellem mor og datter
gør måske ungdomstiden nemmere. Bogen her hjælper både mor og

datter på vej.
De to forfattere har ud fra samtale med deres teenagedøtre skrevet

om den svære pupertets- og ungdomstid.
Der er ingen tabuer eller moralisering i bogen. Via baggrundsviden

og fakta ("to know"), spørgsmål og citater ("to reflect") samt
forskellige opgaver ("to do") får den unge pige hjælptil at finde sin
egen identitet, og dermed sig selv i overgangen til at blive kvinde.
Indholdet spænder bredt over fester, mode, smser, skuffelser,

fritidsjob, sex, mobning, hærværk, overgreb, relationer til venner,
kærester og forældre og om kost, motion, menstruation, makeup,

alkohol, stoffer samt selvforståelse og trivsel.
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