
Lise Forfang Grimnes

UNGDOMSBØKER



Årets tanker 
om trender

• Bedre omslag! 

• Færre oversettelser

• Mer lyrikk

• Metoo fortsetter

• Mer fattigdom og skiller mellom rik og 
fattig

• Seriene består

• Foreldre overalt 

• Mye alvor

• Sex?

• Hva med gutta?



Jeg har telt prosa.

2018:

Mannlig forfatter: 19

Kvinnelig forfatter: 25

Bøker med gutt som hovedperson: 19

Bøker med jente som hovedperson: 26

Veksler i løpet av historien: 3

2019:

Mannlig forfatter: 12

Kvinnelig forfatter: 29

Bøker med gutt som hovedperson: 11

Bøker med jente som hovedperson: 26

Veksler i løpet av historien: 6



Kjærlighet og litt mer





Dystopier





Råbra spenning



Det som kommer etterpå



Generasjon Netflix



Definisjon voksen: 

«Når du ikke lenger føler deg trygg, 
da er du voksen.»



Ut i verden for å finne seg sjæl





Norsklærerens drøm





DIKT for ungdom (og oss andre)



Trygve Skaug – Følg med nå



Kristian Bergquist - Kom og sett meg i orden

jeg vet ikke

noen ganger

tenker jeg

at jeg har

fått nok

og andre

ganger 

at jeg 

kanskje 

har fått

litt lite?

shit som skjer

hva sa verden

til at

jeg kom 

inn i den

jeg er født

annen i ellevte

noe som rimer

utrolig mye på

faen i helvete?



Åse Ombustvedt – Når er jeg gammel nok til å 
skyte faren min? 

Jeg har lurt på det med faren min

Om han vet det sjøl

At han er en jævel

En gang sa jeg det til ham

Du er en jævel, sa jeg



Dan Andersen – Vind i værhanen

Livets skole

Jeg har sett det meste. Jeg har lang

erfaring. Veldig lang erfaring.

Jeg har sett dagen opprinne.

Skapninger komme og gå.

Jeg har sett trærne skyte mot himmelen,

blomstene sprenges og bærene falle.

Fra dagens første pust

til nattas siste sukk:

Skuene drar forbi og metallet mitt skinner.



Venner  - for life?



Overgrep, metoo



«Det hadde vært bedre om du var dødfødt»
- om foreldre som svikter



Det mørkeste mørke





Fantasy







Fantasy med nordisk vri





... og til slutt ...





Norske oppfølgere vi har ventet på: 


