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Iggy 4-ever (grafisk roman) 
Hanna Gustavsson 
 
Svensk tegneserie-roman for ung-
dom mellom 11-16 år og handler om 
ungdomsskolen. Iggy går i åttende 
klasse og hater livet. Skolen er kjede-
lig, gutta er plagsomme og stemning-

en mellom henne og bestevennen Julie blir sta-
dig mer amper. […] I et forsøk på å unnslippe de 
slitsomme gutta havner Iggy og Julie med noen 
niendeklassinger som de blir venner med. Iggy 
blir plutselig klar over ting hun ikke tidligere 
hadde oppdaget, og forholdet til Julie blir mer 
komplisert. Uten smarttelefon eller penger må 
Iggy finne en vei ut av sin voksende frustrasjon. 
[…] Omtale av BS. 

Trans mission 
Alex Bertie 
 
Alex Bertie, er en engelsk bok om 
transkjønnede og passer for ungdom 
over 13 år. Boka er biografisk, og her 
er et utdrag av hva han skriver selv 
om boka: «Jeg antar at vi bør starte 

med begynnelsen. Jeg ble født 2.november 
1995. Legene på sykehuset tok en titt på skrittet 
mitt og skrev jente på fødselsattesten. Da jeg 
var 15 oppdaget jeg at jeg var en transkjønnet gutt. 

Det høres kanskje ut som det plutselig gikk opp 
et lys for meg, men i virkeligheten har det tatt 
lang tid å finne min egen identitet. […]Mitt 
ønske om skjegg har nesten gått i oppfyllelse. 
Dette er min historie.» Omtale BS BS. 

En søster i skapet 
Ingunn  Aamodt 

Passer for barn fra 9-12 år. Nora er 
på ferie på Kreta med storebroren 
Nicolai og foreldrene. Egentlig skul-
le hun bare hatt det fint, men hver 
dag får hun SMS fra venninnen 

hjemme som forteller hvor gøy hun har det 
sammen med Noras kjæreste Kristoffer. Nora 
blir voldsomt sjalu. Heldigvis er det en der 
som kan trøste. Den pene, greske Aleksand-
ros. En kveld på stranden kysser han henne, 
og etterpå er det kanskje Nora som børe ha 
dårlig samvittighet. Hun kan ikke engang be-
tro seg til Nicolai, for han har begynt å oppfø-
re seg mildt sagt merkelig. Han bærer nemlig 
på en stor, stor hemmelighet. Omtale av 
Damm. 

www.skeivbok.no 

Vi skulle vært løver  
Line Baugstø 

En roman om kjønnsidentitet, mob-
bing og vennskap, som passer for 
aldersgruppen 9-12 år. Det begyn-
ner ei ny jente i klassen til Malin 
som hun håper kan bli en ny beste-

venninne. Hun ønsker at det er en superjente 
som tør å hamle opp med Sara og de andre 
som bestemmer i klassen. Men den nye jenta er 
veldig sjenert, og når Malin prøver å bli kjent 
med henne, er det tydelig at Leona prøver å 
skjule en hemmelighet. Etter bare noen dager 
blir hemmeligheten til Leona avslørt i gymti-
men. Det viser seg at Leona egentlig er en gutt.  
[…] Omtale av BS. 

Finn flere lesetips: 



 

Gutten i kjolen 
David Walliams 
 
«Gutten i kjolen» av David Walliams, 
er en roman om annerledeshet og 
mot, som passer for aldersgruppen 
mellom 9-12 år. Dennis er annerle-
des enn de andre guttene. Hvorfor 

han var annerledes? Et tips er tittelen på boken. 
Han går nemlig i kjole! Boken sies å være en 
morsom historie om en gutt som tør å gå sine 
egne veier. Illustrert av Quentin Blake, som er 
kjent for illustrasjonene av Roald Dahls bøker. 
David Walliams er også kjent som programleder 
og komiker, bl.a. fra TV-serien Little Britain. Bo-
ka regnes i sjangeren humor og har god og lese-
lig skrift.  

HEN—flytende kjønn 
Tone Lyngstad Nyaas 
 
«HEN—flytende kjønn» er en kunstutstilling som 
er kurert av Tone Lyngstad Nyaas. Dette er en 
utstillingskatalog med bilder fra utstillingen, 
som består av fotografier, tegninger, malerier 
og videoarbeider,m.m. fra flere kunstnere. 

Utstillingen er produsert av Vestfossen Kunstla-
boraturium, og katalogen er utgitt av Haugar, 
Vestfold Kunstmuseum. 

Passer for ungdom over 13 år.  

Jeg tar sjansen 
Ulf Stark 
 
«Jeg tar sjansen» av Ulf Stark  er klas-
sikeren når det gjelder bøker om 
ungdom og kjønnsidentitet. Simone 
flytter til et nytt sted, og når en uopp-
merksom lærer presenterer henne 

som Simon lar hun seg flyte med for å se hva 
som skjer. Boken ble også til TV-serien 
«Dårfinkar & dönickar» som NRK viste i 1989. 
Omtale fra barnasforfatterleksikon.com.  

Eksperimentet 

Harald Nortun 
 
«Eksperimentet» av Harald Nortun, er 
en roman for barn mellom 9-12 år. 
Tvillingene Amund og Amanda skal på 
ferie til besteforeldra på sørlandet. På 
toget finn dei ut at dei vil bytte namn 

og klede. Amund skal bli Amanda, og Amanda skal 
bli Amund. Guten skal bli jente, og jenta skal bli 
gut. Dei skal late som dei er kvarandre, eit eksperi-
ment som berre skal vare ein kveld. Men så får dei 
uventa besøk som ikkje gjennomskodar spøken, 
og då blir det vanskeleg å byte tilbake…  

Eksperimentet er ei spennande forteljing om eit 
tema som opptek mange barn: Fantasien om å 
vere motsett kjønn. Omtale av Samlaget.  

Kunsten å være normal 
Lisa Williamson 
 
To gutter. To hemmeligheter.  
David Piper har alltid vært en outsi-
der. Foreldrene hans tror at han er 
homofil. Skolens bølle synes han er 
en freak. Bare de to beste vennene 

hans kjenner sannheten - David vil være jente. 
Leo Denton er ny på skolen. Leo vil være      
usynlig. Men på Eden Park skole er det sjelden 
at  
hemmeligheter forblir hemmeligheter særlig 
lenge.  

Guttene 
Jessica Schiefauer 

Bella, Momo og Kim fylte 14 år den 
våren. De holdt seg for seg selv. Om 
vinteren var de som oftes på rom-
met til Momo, men når det var 
varmt , var de i hagen til Bella eller i 

drivhuset. I drivhuset glemmer Kim at hun er 
Kim og har en kropp som vokser og sprenger. 
Drivhuset er en frisone der andre lover gjelder. 
Om dagen er Kim sammen med bestevenninne-
ne Bella og Momo og utstår guttenes erting, 
men om natten drikker de av en blomsternektar 
som forvandler dem til gutter. Kim kan ikke få 
nok av friheten hun føler i en annen kropp, og 
som gutt blir hun også forelsket i Tony. Sam-
men opplever de spennende eventyr, men Tony 
er ikke interessert i Kim som jente. Dette er en 
sterk, vakker og ubehagelig fortelling om kjønn, 
identitet og forandring. Fortelling for ungdom 
over 13 år. Omtale av BS. 
 


