
12 gode
om at være LGBT+

Tema

              at være anderledes 



Det er ikke altid lige nemt at være anderledes 
og skille sig ud fra mængden. 
Især ikke når det skyldes ting, man ikke selv 
er herre over, og som mange har svært ved at 
forstå. 
I de sidste år er der kommet større fokus 
på køn, kønsidentitet og seksualitet i 
samfundsdebatten. 
Det betyder også, at der kommer en masse 
gode bøger om personer, der kæmper med de 
udfordringer, der kan følge med at være fx 
homoseksuel eller transkønnet. 
Her er 12 gode bøger med LGBT+personer i 
hovedrollen.
God læselyst :)



George 
af Alex Gino:  
 
George er født som dreng, men han 
føler sig som en pige. Det er svært og 
ingen forstår ham. Kun Kelly. Hun kan 
acceptere og finde løsninger på alt.

Find bogen i børn skøn blandet

Den danske pige 
af David Ebershoff :  

Roman bygget over det danske 
kunstnerægtepar Gerda og Einar Wegeners 
skæbne. Som den første nogensinde fik han 
foretaget en kønsskifteoperation, i Dresden 
i 1920’erne, og blev forvandlet til Lili Elbe.

Find bogen i voksen skøn under E



Kunsten at være normal 
af Lisa Williamson:   
14-årige David vil hellere være en pige end en 
dreng. Leo har store problemer både hjemme 
og med sig selv. Men måske har de mere til 
fælles end de troede?

Find bogen i ung skøn under W

Dette er en homobog 
af Juno Dawson: 
Selvhjælpsbog om kønsidentiteter og 
seksualiteter i LGBT-miljøer.

Find bogen i voksen fag 30.177



Fortid er alt jeg har 
af Adam Silvera:  

 
16-årige Griffin fortæller om sin første store 
kærlighed, Theo. Theo skal på college og får 
ny kæreste, men Griffin kan ikke give slip. 
Da Theo omkommer ved en drukneulykke, 
er Theos nye kæreste den eneste, der rigtig 
forstår Griffins sorg.

Find bogen i ung skøn under S

Aristoteles og Dante opdager 
universets hemmeligheder 
af Benjamin Alire Sáenz:  
 
Aristoteles er en dreng på 15 år. Han er en 
enspænder uden venner og interesserer 
sig ikke synderligt for andre mennesker. 
Det ændrer sig den dag han møder Dante.

Find bogen i ung skøn under S



Hvis jeg var din pige 
af Meredith Russo: 
Amanda er den nye pige i klassen. 
Ligesom alle andre vil hun gerne passe 
ind, få venner og måske blive kærester 
med klassens sødeste fyr. Men Amanda 
har en stor hemmelighed, der gør at hun 
ikke tør at stole på nogen. Hun er døbt 
Andrew og har kun været en pige i et år.

Find bogen i ung skøn under R

XY 
af Nicole Boyle Rødtnes: 
Da Asta får melding om at hun er en 
XY-pige og derfor genetisk set en dreng, 
bryder hendes verden sammen. Hun 
bliver vred og får selvmordstanker, men 
så møder hun Christoffer.

Find bogen i ung skøn under R



Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg ville gerne fortælle ham, 
hvor meget det betød at have fundet nogen herude, på det 
her sted, som ville forsvare sådan en som Tommy, som ville 
forsvare nogen som den dreng, jeg var før. Jeg lænede mig 
frem, søgte med mine fingerspidser og lod min hånd glide ind 
i hans
 
- Hvis jeg var din pige af Meredith Russo 

”



”Så vil jeg bare kæfte op om din seksuelle orientering, 
som om det rager mig, Simon. Jeg vil bare fortælle det 
til hele den forbandede skole nu og her, for jeg er et 
røvhul, og det er bare sådan, det kommer til at foregå.

- Simon vs. verdens forventninger af Becky Albertalli



Er du okay, Matthias? 
af Annika Eibe: 

Matthias ved med sikkerhed at han er 
bøsse, og ingen må opdage det, da han 
har det svært ved at skille sig ud. Men så 
går han på nettet og møder Thomas.

Find bogen i ung skøn under E

Simon vs. verdens 
forventninger 
af Becky Albertalli: 

Simon lever et helt almindeligt liv, med 
lektier, venner, skolens dramahold og 
velmenende, men irriterende forældre, 
indtil han ved et tilfælde kommer i kontakt 
med Blue, en dreng, han bliver vildt 
forelsket i over e-mail.

Find bogen i ung skøn under A



Proforma 
af Sanne Søndergaard:  
 
Siv og Lukas skal begynde i gymnasiet og 
gruer for de sociale regler. Derfor beslutter 
de at optræde som kærestepar, selv om 
begge er til deres eget køn. Det går ikke 
helt som forventet, men de modnes begge 
undervejs.

Find bogen i ung skøn under S

Min fucking familie 
af Ina Bruhn: 

Fortælleren Christoffer er døbt Nina og født 
i en pigekrop. Han hader sin krop og alle 
omkring sig. Hans familie er på overfladen 
en pæn og rig familie. På mormoderens 
fødselsdag samles de alle i familiens store 
hus. Der sker et mord, og Christoffer finder 
ud af familiens mange hemmeligheder 
samt dropper sine selvmordsplaner.

Find bogen i ung skøn under B



”For første gang gik det for alvor 
op for mig, at denne plan kunne 
gå fuldstændig galt. Med den 
attitude, Lukas havde, ville han 
afsløre os inden for en uge, og jeg 
ville blive kendt skolen over som 
en kæmpeidiot. Enten ville alle 
grine af mig, fordi jeg var så dum 
at blive kæreste med en så åbenlys 
bøsse, eller også ville de gætte 
sammenhængen, og så ville de le 
af mig, fordi jeg er … det der.

-Proforma af Sanne Søndergaard
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