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Ungdomsromanen har tradisjonelt handlet om identitetsutvikling, og mange av disse bøkene 

er jeg-fortellinger. Gjennom en slik forteller får leseren ofte kjennskap til et ungt menneskes 

innerste tanker og følelser. Hvilket bilde gir disse jeg-fortellingene av hovedperson, oppvekst 

og omgivelser? 

 

Da Norsk barnebokinstitutt gjennomgikk ungdomsbøkene for 2007, var det en hovedtrend at 

foreldrene til hovedpersonene sviktet – og at mødrene var like ille som fedrene. En annen 

hovedtrend var at ungdomsbøkene ikke gjenspeilte Norge som et flerkulturelt samfunn. 

Personer med ikke-vestlig bakgrunn var nærmest fraværende i disse bøkene. To år har gått. 

Hvordan er situasjonen nå?  
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