
En verden i opløsning
Litteraturforslag til at tale om verden på vrangen med børn og unge

3-8-årige

“Alfons og Hamdis Soldaterfar”; Gunilla Bergström, Gyldendal 2006
Alfons og hans ven, Hamdi, elsker at lege krig, at snakke om krig og se krig 
på tv og på computeren. Hamdis far har været en rigtig soldat i det land, som 
han boede i før. 
En god bog at tale om rigtig krig, konsekvenserne heraf samt de følelser 
som en krig kan give med børnehavebarnet. Anbefales fra 5år. 

“Busturen”; Henrik Wallnäs og Mathilda Ruta (ill.), Klematis 
2016
Et barn og en mor kører i bus. De kører langt med en bus, der 
skrumler om bumler. De kommer til et nyt land, hvor de venter på, at 
far skal komme. 
En fin bog til at tale om børn på flugt med husets yngste. Anbefales 
fra 4år. 

“Manden på øen”; Armin Greder, Jensen&Dalgaard, 2016 
En mand skyller i land på en ø. Pludselig er hele øen i alarmberedskab. 
Hvem er han? Og hvad vil han? En enkelt fisker lader sig ikke sådan 
skræmme, men da de har fået manden gennet tilbage ud på havet, lader de 
fiskerens båd brænde. Det var jo ham, der have overtalt dem til at lukke den 
fremmede ind. 
En skræmmende historie om fremmedhad og angsten for det ukendte. En 
historie, der kan læses både af børn og deres voksne. 
Anbefales fra 4år. 

8-13-årige 

“Kaskelotternes sang”; Bent Haller og Lea Letén (ill.), Høst&Søn, 2016
Tangøjes fødes i en flok, som er på konstant flugt væk fra menneskene og 
vandring mod mere mad. Det hele bliver værre og værre. Alle Tangøjes kære 
dør og han ender ensom, sulten og forladt. Bogen er genudgivet med Leténs 
magiske illustrationer. 
Anbefales fra 8 år som højtlæsnings- eller undervisningsbog.



“Zam”; Jesper Wung-Sung, Høst&Søn, 2015
Zam er en helt almindelig dreng. Eller han er zombie. Men han vil gerne være 
helt almindelig. Det er bare lidt svært, når alle er bange for ham. Zam passer 
heller ikke ind hjemme hos sin zombiefamilie. 
Bogen kan læses som en allegori på indvandring i Danmark, og med de 
mange intertekstuelle referencer er den genial at bruge i 
undervisningssammenhæng. 
Anbefales fra 10år 

13-?? 

“Noras ark”; Anders Johansen, Modtryk 2015
rigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et 
bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras 
morfar er præst på øen, og han er opfyldt af had. Og det specielt til Noras 
mor. Krigen har ikke ramt den lille ø for alvor endnu, men i stedet kæmper 
øen med naturens luner. Nemlig flod, ebbe og specielt springflod truer med at 
oversvømme øen.
Bogen er med en intressant prolog og epilog samt intertekstuelle referencer 
yderst velegnet til undervisningsbrug i udskolingen. 

“Hvis der var krig i Norden”; Janne Teller, Dansklærerforeningen, 2005 
Et fiktionsessay om hvordan verden ville se ud, hvis det var Skandinavien, 
som var i krig, og at vi flygtede til mellemøsten. 
Hvad er hjem?
Bogen er udgivet i samme format som et pas, og er højaktuel til trods for, at 
den er udgivet for mange år siden, med temaer omkring flugt og krig mellem 
nabolande. 
Anbefales til brug i udskolingen og gymnasieskolerne 

“Hell Man” af Sanne Søndergaard, Gyldendal 2012
Thor er 21år og bor i en lille provinsby. Han keder sig, og vælger derfor at blive 
soldat, hvor han bliver udstationeret i Helmandprovinsen. 
Bogen handler om at gå fra at være en drengerøv til at blive mand, men den 
fortæller også hvad krig er, og hvordan det påvirker befolkningen såvel som 
soldaterne. 
Et stærkt portræt af en ung mand. En vældig anbefalelsesværdig 
(undervisnings)bog til drenge og unge mænd fra 13år. 

“Pære-perker-dansk” af Trine Flyvholm, Høst&Søn 2011 
“Pære-perker-dansk” er en tekstsamling omkring 
kulturmøder mellem dansk-danskere og alle de andre danskere. I særdeleshed 
anbefales Jesper Wung-Sungs novelle “Limbus”, der handler om en dreng, der 
bor i en flygtningelejr. Et limbus, hvor han pendler mellem et Danmark for 
danskere og et Danmark for flygtninge. Alt imens han forsøger at holde 
sammen på sin skrøbelige familie.  


