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Den svære ungdom Noemi Katznelson Hent PDF "en af de bedste bøger, der er skrevet om unges problemer -
netop fordi den handler om en usynlig gruppe, der skjuler deres lidelse, fordi de skammer sig, og fordi den
kommer med så gode bud på, hvordan man støtter og hjælper." (Lektørudtalelse) Det moderne ungdomsliv er
fyldt med krav og udfordringer, der kan være svære at mestre, og som kan føre til mistrivsel blandt de unge.
Det kan være vanskeligt for de voksne i de unges omgangskreds at finde ud af, hvorfor de unge har det skidt,
og hvordan man får de unge til selv at fortælle om deres problemer, så de kan få den støtte, de har behov for. I
Den svære ungdom fortæller 10 eksperter om, hvordan unges mistrivsel ser ud i dag, hvordan den spottes, og
hvad årsagerne er til den. Eksperterne kommer også ind på, hvordan nutidens unge udtrykker mistrivsel, og
hvad der kan gøres for at dæmme op for den. I bogen beskrives mistrivsel inden for følgende områder: Stress,

pres, angst, depression (Ida Koch) Ensomhed (Mathias Lasgaard) Mobning (Helle Rabøl Hansen)
Selvskadende adfærd og cutting (Bo Møhl) Selvmord (Merete Nordentoft) Krop og ydre (Thomas Johansson)

Spiseforstyrrelser (Susanne Lunn) Sex (Sven-Axel Månsson) Rusmidler (Henrik Rindom) Ludomani
(Benedicte Ejlers) Bogen henvender sig til undervisere og praktikere, der er interesserede i eller arbejder med

unge samt til forældre med teenagebørn. Se omtale på DGI.dk her Læs artikel i Magasinet Asterisk her

 

"en af de bedste bøger, der er skrevet om unges problemer - netop
fordi den handler om en usynlig gruppe, der skjuler deres lidelse,
fordi de skammer sig, og fordi den kommer med så gode bud på,
hvordan man støtter og hjælper." (Lektørudtalelse) Det moderne

ungdomsliv er fyldt med krav og udfordringer, der kan være svære at
mestre, og som kan føre til mistrivsel blandt de unge. Det kan være
vanskeligt for de voksne i de unges omgangskreds at finde ud af,

hvorfor de unge har det skidt, og hvordan man får de unge til selv at
fortælle om deres problemer, så de kan få den støtte, de har behov
for. I Den svære ungdom fortæller 10 eksperter om, hvordan unges
mistrivsel ser ud i dag, hvordan den spottes, og hvad årsagerne er til

den. Eksperterne kommer også ind på, hvordan nutidens unge
udtrykker mistrivsel, og hvad der kan gøres for at dæmme op for



den. I bogen beskrives mistrivsel inden for følgende områder: Stress,
pres, angst, depression (Ida Koch) Ensomhed (Mathias Lasgaard)

Mobning (Helle Rabøl Hansen) Selvskadende adfærd og cutting (Bo
Møhl) Selvmord (Merete Nordentoft) Krop og ydre (Thomas
Johansson) Spiseforstyrrelser (Susanne Lunn) Sex (Sven-Axel

Månsson) Rusmidler (Henrik Rindom) Ludomani (Benedicte Ejlers)
Bogen henvender sig til undervisere og praktikere, der er

interesserede i eller arbejder med unge samt til forældre med
teenagebørn. Se omtale på DGI.dk her Læs artikel i Magasinet

Asterisk her
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