Bøger med mere til børn, unge og voksne om køn og identitet

Billedbøger:
Merete Martin Jensen: Lucas og det lyserøde tylskørt
Billedbog. Lucas elsker sit lyserøde tylskørt og ønsker sig en dukke
i fødselsdagsgave. De andre drenge driller ham, fordi han bedst kan
lide stille lege. Men Lucas er bare sig selv .

Walton og MacPherson: Hej med dig, Bjørn
Nikolaj og bjørnen Bertram er bedste venner og leger sammen
hver dag. En dag er Bertram meget trist og han er bange for,
at Nikolaj ikke vil lege med ham mere, hvis han fortæller
hvad der er galt.

Selvbiografier:
Maria Haaning: Ham og mig
Maria Haaning (f. 1990) fortæller om smerten ved at være født
som pige i en mandekrop og om den kønsskifteoperation, som
hun gennemgik som den yngste dansker nogensinde, og som
var ved at koste hende livet.

Ekman, Martin: Ikke at være en pige.
Martin fortæller med selvbiografisk baggrund om at være dreng
i en pigekrop, da den med puberteten begynder at ændre sig.
Om alle hans svære kampe for at overbevise sin omverden fra f
amilie og kammerater til myndigheder om, at han er en dreng,
og få den nødvendige hjælp i form af navn, hormoner
og cprnummer.

Romaner for unge:
Alex Gino: George.
George er født som dreng, men han føler sig som en pige.
Det er svært og ingen forstår ham. Kun Kelly. Hun kan
acceptere og finde løsninger på alt.

Nicole Boyle Rødtnes: XY
Hovedpersonen er cirka 15, og har levet sit liv som pige,
da hun opdager en knude i lysken som viser sig at være
en testikel. Dvs. at hun i virkeligheden har drengekromosomer.
Historien handler om at få rystet sin kønsidentitet, og forfatteren
har sat sig godt ind i fx problematikker omkring transkønnede
og sexologisk klinik. Velskrevet, sørgelig bog.

Marja Björk: Dreng
Roman om drengen Makke, som er født som pige. Han er aldrig
i tvivl om sin kønsidentitet, og man følger ham fra barndommen
gennem puberteten til han er en afklaret voksen. Forfatteren er
vist selv mor til en ung transmand. Man aner at forholdene i
Finland er anderledes end her, men alt det mellemmenneskelige
kunne foregå mange steder. Bogen er ligetil og jeg synes
terminologien stort set er på plads bortset måske fra bagsideteksten.
Meredith Russo: Hvis jeg var din pige
Amanda er transkønnet - og har kun været sprunget ud som pige i et år,
da hun flytter til en anden stat og begynder på en ny skole. Hun får
hurtigt en flok nye veninder og forelsker sig - men hvordan skal man
klare sig, når man er bange for at blive afsløret? Bogen foregår i USA,
og er på mange måder en typisk amerikansk ungdomsbog.
Der er et fint efterord af forfatteren, som henvender sig både til
transkønnede unge og til andre læsere.

Faglitteratur:
30.177 Dette er en Homobog
Selvhjælpsbog om kønsidentiteter og seksualiteter i LGBT-miljøer.
For unge.

1RUDK9LQFHQW)RUNO GWVRPPDQG
Journalisten Norah Vincent fortæller om de erfaringer
hun gjorde forklædt som Ned Vincent, da hun i
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På engelsk:
Jennings: Being Jazz
Teen activist and trailblazer Jazz Jennings - named one of
"The 25 most influential teens" of the year by Time - shares
her very public transgender journey, as she inspires people to
accept the differences in others while they embrace their own truths.
Lisa Williamson: The art of being normal
David is funny and quirky and has always felt different from
other people - but he also has a huge secret that only his two
best friends know. Ever since he can remember, he has felt like
a girl trapped in the body of a boy.

Link:
faktalink.dk/titelliste/transkonnede
Et godt sted at starte for den der skal til at sætte sig ind i emnet.
Lettilgængelig og overskuelig tekst. Mange links til kilder. K
ræver at man er låner på et bibliotek ² man logger på med cpr og pinkode til biblioteket.

Film:
Nobody passes perfectly
Dokumentarfilm om en række mænd og kvinder, for
hvem kønnet ikke er en fastsat og låst størrelse dikteret
af biologien, men en meget personlig del af dem selv, som
kan udfordres, undersøges og ændres.

Om denne liste:
Jeg er bibliotekar, og har derfor valgt at tage udgangspunkt i det som
uden videre kan skaffes via et bibliotek.
Bibliografien her er første udkast, lavet i februar 2017. Der er helt sikkert
plads til forbedringer, men nu deler jeg den som den er.
Jeg har ikke valgt ud fra egne meninger og smag - vi er jo alle sammen
forskellige, og det der ikke siger mig noget er måske det helt rigtige for
en anden læser - og omvendt!
Der er som bekendt stor interesse for emnet i disse år, og der kommer
hele tiden nyt. Så jeg vil udbygge listen en gang i mellem.
Man er velkommen til at skrive til mig hvis man falder over noget som
skal med!
Skriv på tekman@kff.kk.dk
Forbehold:
Jeg har ikke selv læst det hele. Nogle få af noterne har jeg selv skrevet,
resten har jeg plukket fra vores bibliotekssystem. Derfor er der enkelte
formuleringer med som jeg ikke selv ville have valgt.
Therese Ekman

  
  

