BOKTIPS

Hvordan finner de unge tilbake til fellesskapet?
I boka «Unge, udenforskab og social forandring» forteller unge i Danmark, Norge, Sverige og Finland om
sine problemer med å stå utenfor felleskapet. Karin
Gustavsen i KoRus Sør har bidratt til boka.
Boka «Unge, udenforskab og social
forandring» bygger på empirisk
materiale og analyser fra kvalitative studier av de unge og deres
situasjon. Boka kommer med
metoder som skal bidra til bedre
medvirkning i de beslutningsprosesser som angår de unges situasjon og hverdag.
– I boka ser vi på de unges ressur-

ser og potensial. De kommer selv
med en rekke forslag til hvordan
situasjonen deres kan forbedres,
sier Karin Gustavsen i KoRus Sør.
Hun har sammen med to andre
forskere bidratt med en artikkel til
boka.
Boka henvender seg til beslutningstakere og fagfolk, samt til
forskere, undervisere og studenter.

Karin Gustavsen i KoRus Sør er sterkt engasjert i barn og unges oppvekstvilkår, og
har bidratt med en artikkel i boka «Unge,
udenforskab og social forandring».
Foto: KoRus Sør

Forebygging.no skriver bokomtaler av aktuelle bøker i rusfeltet.
Her er tips til noen bøker som er omtalt i 2017:

Rusmiddelavhengighet Konstruktive hjelpe
Boka «Russamtaler
middelavhengighet»
er skrevet
av Terje
Simonsen.
I følge
Vegard A.
Schancke,
som har lest og omtalt boka
på forebygging.no, fremstår den
som en avhengighetsmedisinens
ABC. «Dette er en oversiktlig og
velformulert bok som tar leseren
gjennom basiskunnskap om avhengighet, rusmiddelpanoramaet,
risiko- og beskyttende faktorer,
forebyggende perspektiver, møte
med, utredning og ikke minst behandling av rusmiddelavhengige i
primær- og spesialisthelsetjenesten».

A. Schancke har lest og omtalt
boka «Konstruktive hjelpesamtaler». Cato R.P. Bjørndal, som
er forfatter av boka, har samlet
Nordens største videobaserte forskningsmateriale om veiledning.
«Dette unike materialet, koplet
med en stor
bredde i faglige referanser, danner
grunnlag
for et solid
kunnskapsgrunnlag,
konkrete
eksempler og råd om praksis», mener
Schancke i sin omtale.

Les mer på: www.forebygging.no/litteratur/bokomtaler

Fortellinger om doping
og kroppskultur
I boka «Fortellinger om doping og
kroppskultur» tar
Bjørn Barland oss
med på en reise
inn i treningssentrenes og helsestudioenes verden. Han ønsker å finne
svaret på hvorfor unge mennesker,
særlig menn i alderen 18–23 år,
velger å bruke doping. «Gjennom
feltarbeid, deltakende observasjon
og intervjuer, deler de unge mennene sine tanker. På en respektfull
måte formidler Barland informantenes intensjoner og tanker om
egen kropp. Noen ganger er det
morsomt å lese, andre ganger tankevekkende og trist», skriver Beate
Steinkjer i sin omtale av boka på
forebygging.no.
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