
Om aksept og toleranse 

Tittel: Far din 

Forlag: Gyldendal 

Forfatter: Bjørn Ingvaldsen 

Antall sider: 143 

Sjanger: spenning, sorg 

Utgitt år: 2016 

Handling: 

Boka handler om en gutt som har en far som er tyv. En dag gutten kommer hjem fra skolen står det 

politifolk utenfor hos dem. Så får gutten vite at faren hans er arrestert. Han og moren hadde ingen 

anelse om dette, og nå må de klare seg på egenhånd uten faren. I starten er moren mye borte fordi hun 

må til avhør hos politiet. Hun får en dame til å passe på gutten når hun er borte. Men gutten synes 

damen er veldig ubehagelig. Ubehagelig er også naboen deres. Han spør alltid om faren hans, og blir 

mer og mer agressiv. Det er ikke stort bedre på skolen heller. Gutten blir mobbet av alle på skolen, 

inkludert den han trodde var bestevennen hans. Det viser seg at faren til gutten har stjålet ting fra alle 

foreldrene til barna som går på skolen. Plutselig blir gutten hatet av alle. Klarer han å få en slutt på 

det? 

«Far din» er en ganske spennende, men også trist bok, med enkelte morsomme partier om det å bli 

tolerert når en du kjenner godt har gjort noe dumt. 

Et spennende eksempel er i starten da moren var mye borte, og du ikke var helt sikker på hva som 

foregikk. 

Et trist eksempel er at moren og gutten er nødt til å rømme til tanten en ukes tid, og når de kommer 

tilbake er det like ille mobbing som før, men nå har læreren også begynt å mobbe gutten. 

Et morsomt eksempel er at bestevennen til gutten først er veldig sur på ham, for deretter å oppføre seg 

hyggelig mot ham. 

Egenvurdering: 

Jeg personlig, syntes den var ganske varierende. Noen ganger kunne den være trist, spennende og 

ganske morsom, mens andre ganger kunne den være litt kjedelig. Men alt i alt syntes jeg det var en 

ganske spennende og god bok. 

Triste eksempler er når alle mobber ham og moren for det faren hans har gjort ( elever, lærere, naboer) 

selv om ingen av de visste om det. 

Spennende eksempler er når politiet er hos dem og vil snakke om faren deres, og når naboen ringer på 

døren, og angriper ham og moren fordi han mener at de har stjålet lommeboka hans. Senere kommer 

politiet og arresterer ham. 

Morsomme eksempler er når damen passer på gutten fordi moren er på politiavhør, og damen gjentar 

alt hun sier minst tre ganger. 

Kjedelige eksempler er noen steder innimellom hvor handlngen ikke går fremover som for eksempel 

når ham og moren har rømt til tanten hans, og forfatteren skriver en del som er uinnteresant for 

handlingen videre. 

Kontrast: 



Hovedkontrasten i boka er at alle mobber gutten for det faren har gjort uten at gutten hadde noe med 

det å gjøre. Det forfølger gutten gjennom hele boka og ødelegger mye av livet til gutten uten at han 

hadde gjort noe for å fortjene det. 

Tema: 

Det store temaet i boka er mobbing. Det er veldig urettferdig at alle skal mobbe gutten for noe han 

ikke har gjort, bare fordi faren hans har gjort noe galt. Alle skal tolerere alle uansett om noen du 

kjenner har gjort noe galt. 

Aldersgruppe: 

Boka passer best for 13-17 år. Grunnen til det er at det er en ganske så treg handling og det kan noen 

ganger være noen vanskelige ord i et relativt enkelt språk. 

Av Julian 

  



 

Om aksept, forskjeller og likheter 

Tittel: Lars er LOL 

Forlag: Aschehoug 

Forfatter: Iben Akerlie 

Antall sider: 231 

Sjanger: Humor/ vennskap 

Utgitt år: 2016 

Handling:  

Boka handler om en jente som heter Amanda. Helt siden hun selv var fadderbarn, har hun gledet seg 

til den dagen hun selv, skulle bli fadder. Nå skulle det endelig skje. Men isteden for å bli fadder for en 

søt liten førsteklassing fikk hun i oppgave å være fadder for jevnaldrene Lars, den nye eleven med 

Downs Syndrom som skulle begynne i klassen. Hun synes det er veldig urettferdig at hun må være 

fadder til Lars, og ikke til et søtt lite fadderbarn. Hun bestemmer seg for å ikke ha noe med Lars å 

gjøre, men oppdager fort at han er veldig morsom å være sammen med, og de blir raskt gode venner. 

Men så gjør hun noe helt grusomt mot Lars. Hvordan skal hun klare å bli venn med ham igjen? 

I tillegg er hun i hemmelighet veldig forelsket i Adam med de fine krøllene. Men Adam ydmyker 

henne foran alle første skoledag. 

Amanda sitt liv rakner totalt, og hun gjør alt hun kan for å forhindre at hun blir sosialt utstøtt ved å 

tiltrekke seg så lite oppmerksomhet som mulig. Men er hun nødt til å tøye seg hvis Lars noen gang 

skal kunne tilgi henne. 

«LARS ER LOL» er en veldig morsom, men alvorlig bok som tar for seg alt som er viktig i livet. 

Egenvurdering:  

Jeg personlig, syntest boka var veldig fin. Den har en veldig fin kontrast mellom alvorlige temaer 

ungdommer kan oppleve, men at det flere steder i boka blir beskrevet på en veldig morsom måte, 

gjennom f. Eks. morsomme replikker. 

Kontrast:  

Hovedkontrasten i boka er at Amanda tror at alle hater henne når de egentlig bare vil hjelpe henne. Det 

forfølger henne gjennom hele historien, og gjør at historien blir en helt annen enn den hun tror selv. 

Tema:  

Det store temaet i boka er mobbing. Denne boka er veldig fin å lese enten du er mobber, mobbeoffer 

eller «bystander». Det hjelper for å få et innblikk i hvordan mobbeoffere opplever mobbingen, og hvor 

ille «bystand-erne» føler seg når de bare bevitner det som skjer uten å hjelpe til. 

Aldersgruppe: 

 Boken passer fint for alle aldersgrupper, men er kanskje mest reel for 12-16 år. Grunnen til det er at 

boka tar for seg temaer som er mest vanlig på ungdomsskolen og det kan være noen vanskelige ord i et 

språk som ellers er ganske lett lett å forstå. 

Av Julian 


