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Stedmoderskab Dorte Daugaard Jensen Hent PDF "Stedmoderskab" er skrevet til stedmødre - og til stedfædre
samt fædre og mødre, svigerforældre, bedsteforældre og andre, der på nogen måde er i en familie. Bogen
handler om sammenbragte familier - og kernefamilier, delefamilier, stjernefamilier, regnbuefamilier og
familieskab i det hele taget. "Stedmoderskab" er til stedmødre, der er kørt sur i rollen som stedmor, til

bonusmødre, der er træt af at blive kaldt "onde"og til kvinder, er netop er blevet kæreste med en mand med
børn og derfor ønsker at blive klogere på familiemønstre og -relationer. Bogen henvender sig også til fagfolk,
der arbejder med familier og måske særligt til folk, der ikke har lyst til at vide mere om familier og mener, at

stedmødre bare skal tage sig sammen, fordi de "vidste hvad de gik ind til" og selv har "sagt ja til hele
pakken". "Stedmoderskab" er ikke en selvhjælpsbog, men når man har læst og forstået den, vil man

sandsynligvis være i stand til at hjælpe sig selv bedre end før, man læste bogen. Bogen giver ikke 10 gode råd
og lette løsninger. Dem må man selv lave, når man har læst bogen.
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