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Billedbog. Imille, Menid og Kaft leger udklædningsleg på
loftet. Kaft vil hverken være en pige eller en dreng, men bare
være sig selv
For 4-6 år

Billedbog. Julian elsker havfruer. I toget ser han tre personer
udklædt som havfruer. Hjemme hos bedstemor klæder han
sig ud som havfrue. Han bruger hendes læbestift og drapere
en havfruehale af blondegardinet. Hvad mon bedstemor
siger til det?
For 4-8 år

Tvillingerne Amund og Amanda bytter køn og roller på en uges
ferie hos bedsteforældrene. Det giver både problemer og nye
erkendelser, om hvem de er og gerne vil være. Børnene vender
hjem meget klogere end de kom .
For 12+

Sophie er en helt almindelig pige, der går i 9. klasse. Bortset fra, at
resten af klassen kender hende som Mikkel, og det er også det
navn, der står på Sophies fødselsattest. Vi følger Sophies vej mod at
blive den hun egentlig er
For 13+

Måns holder sommerferie med sin mor i Malmø. Her bliver han ven med Mikkel. De er blodsbrødre og har ingen hemmeligheder for hinanden. De skater,
spiser is og hænger ud. Men kan Måns virkelig fortælle Mikkel alt?
For 11+

Caroline bor alene med sin far efter at hun mistede sin mor i en bilulykke.
Da Kimmy, en ny dreng, starter i klassen får Caroline igen noget at glæde
sig til om morgenen. Kimmy er lækker, klog, sjov og sød. Alligevel føler
Caroline at han skjuler noget for hende og hvorfor har han skåret i sig
selv?
For 13+

14-årige David vil hellere være en pige end en dreng. Leo har store problemer både
hjemme og med sig selv. Men måske har de mere til fælles end de troede?

For 14+

What does it mean to be transgender? How do we discuss the subject? In this eyeopening book, CN Lester, academic and activist, takes us on a journey through some of the most pressing issues concerning the trans debate: from pronouns to
Caitlyn Jenner; from feminist and LGBTQ activists, to the rise in referrals for gender
variant children - all by way of insightful and moving passages about the author's
own experience. Trans Like Me shows us how to strive for authenticity in a world
which often seeks to limit us by way of labels.

Om denne liste:
Denne liste er et supplement til den liste jeg lavede i 2017.
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 so m 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 til Therese på tekman@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 kan der være enkelte formuleringer med som jeg ikke selv ville have valgt.

