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Præsentation
 

 

 
Forlaget Vild Maskine er et forlag stiftet i 2014, hvis speciale er at udgive bøger, der 
både kan benyttes i undervisningssammenhæng og som selvlæsning. Indtil videre har 
alle vores bøger fået en overvældende flot modtagelse i alle relevante medier. Dette 
materiale skulle gerne være en hjælp og en inspiration til, hvordan man som lærer 
kan benytte bøgerne i undervisningen, samt gøre jer klogere på, hvem vi er, og hvad 
vi udgiver. 

I dette andet hæfte med undervisningsmateriale har vi fokuseret på tre bøger, der 
kan benyttes i udskolingen og på gymnasiet. Miraklernes Tid, Fuck Off / I Love You 
og Hver morgen kryber jeg op fra havet. Vores bøger Miraklernes Tid, Træhulen og 
Fuck Off / I Love You findes allerede i klassesæt på flere CFU’er rundtomkring, og 
alle bøger findes som informationseksemplarer på jeres lokale CFU. 

Dertil vil vi også anbefale jer at læse interviewet med forfatter og illustrator Frøydis 
Sollid Simonsen samt tage et kig på vores nye bøger bagerst i hæftet. Vild Maskine 
forventer i 2017 at udgive 16-18 nye bøger, heraf omtrent halvdelen litteratur for 
børn og unge. 
 
Mads Heinesen 
Forlægger og stifter, Vild Maskine  

 

“Ros til det lille, nye forlag – Vild Maskine – 
som på smukkeste vis med denne udgivelse vis-
er vejen, hvad angår nordiske udgivelser, som 
blev højlydt efterlyst på den netop afviklede 
bogmesse i Bologna. Lykke til!” Tidsskriftet 
Børn & Bøger

“Bogens opbygning [Fuck Off / I Love You, 
red.] er fremragende, og man læser med stor 
spænding helt til sidste side for at få svaret på, 
hvad der virkelig skete … udgivet på et af de 
små forlag: Vild Maskine, der indtil videre ikke 
har mange udgivelser bag sig, men et forlag, 
der satser på stærke ungdomsbøger. Det bliver 
spændende at se, om de kan holde niveauet.” 
Bodil Christensen, Bogbotten.dk

Andre om forlaget

“Et af de nyeste danske forlag, og når man kigger 
på deres aktuelle og kommende udgivelser, tegner 
det rigtig godt – masser af kvalitet og alsidighed.” 
Berlingske

“Når man er forfatter, er det guld værd at møde 
forlag, der virkelig brænder for ens udgivelser, og 
som ikke bare stryger forfatteren med hårene, men 
som også yder modstand og giver sig fuldt ud, for at 
ens bog skal blive så god som mulig. Vild Maskine 
er et sådant forlag.” 
Lars Mæhle, prisbelønnet forfatter, der udgav  
Fuck Off / I Love You på Vild Maskine 
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Aktiviteter  

Første lektion: 
Klassen har læst første del af bogen (til og med side 74) til første lektion.  

Startøvelse 
• Læs bogens titel og bagside. Se ligeledes på omslaget. Ud fra titel, bagside og omslag skal I hver især   
 bruge tre minutter på at hurtigskrive, hvad I tror, bogen handler om.
• Fremlæg jeres hurtigskriv for hinanden. Er jeres forestillinger om bogens handling ens? Argumenter  
 for, hvorfor I har skrevet, som I har.
• Læs kapitel 1 højt i klassen. Ved hjælp af flashback beskriver hovedpersonen en særligt skelsættende   
 hændelse i sit liv. Hvad tror I, der er sket med ham, siden han pludselig som 12-årig befinder sig på   
 grænsen til Frankrig med et falsk pas? Brug tre minutter på hver især at skrive, hvad I tror, der sket i hans  
 liv, der gør, han starter historien på den måde. Gem dette skriv til slutningen af forløbet med Mirak-  
 lernes Tid, og se på det igen, når bogen er læst færdig. 

Samtale i plenum
• Tal om, hvilken betydning det kan have for jeres læsning af bogen, at Koumaïl starter med at introducere  
 jer til noget, der sker til sidst i historien.
• Tal om synsvinkler generelt. Hvilke former for synsvinkler findes der? Hvilken effekt har det på historien,  
 at fortællingen bliver fortalt fra en indre synsvinkel?
• Tal om forskellige fortælleformer. Hvilken betydning mener I, at det har for historien, at den bliver fortalt  
 i nutid?
• S. 8. Med de få ledetråde I har fået fra bagsideteksten og fra s. 8, research jer da til, hvilken krig Koumaïl  
 beskriver i kapitel 2. I må gerne bruge hjælpemidler.
• S. 9. Gloria fortæller Koumaïl, at så længe han ikke lader fortvivlelsen overtage sig, så vil alting blive  
 godt. Tal om fortvivlelse. Tror I, man aktivt kan vælge ikke at overgive sig til fortvivlelse, og tror I, det gør  
 en forskel på ens liv, hvis man er opmærksom på at holde hovedet højt? Også hvis man er flygtning?
• S. 16. Lav en personkarakteristik af Gloria ud fra det, I har læst i kapitel 4. Kan I ud fra hendes livs-  
 fortælling sige noget om hendes karakter?

Undervisningsforløb til den prisbelønnede ungdomsroman 

Udarbejdet af Caroline Erritzøe.  
Målgruppe: 8.-9. klasse.  
Forløbet tager fra 3 x 45 minutter og op.  

“Jeg var tolv år gammel, den dag tolderne fandt mig bag i lastbilen.”  
Sådan starter Anne-Laure Bondoux’ roman Miraklernes Tid. Vi møder  
Koumaïl og hans følgesvend, Gloria, på rejsen fra det krigshærgede  
Kaukasus ved Sortehavet til Frankrig. Koumaïl er syv år gammel og kan  
kun mindes et liv, der er præget af flugt og farer. Hver aften beder han  
Gloria fortælle ham historier fra det liv, de levede, inden krigen kom til  
deres landsby. Gloria fortæller ham om ferskenplantagen, om hendes  
familie og om, hvordan hun reddede Koumaïl fra det brændende tog, der 
skulle fragte ham og hans franske mor gennem landet. Gloria har været 
hans reservemor siden. Undervejs i historien går Koumaïl fra at være en  
lille dreng, til en ung dreng på trapperne til voksenlivet. Han får nye 
venner, bliver forelsket, oplever tab og prøver at skabe en hverdag i den 
flygtige tilværelse – hvor dem, man holder mest af, kan forsvinde i næste øjeblik.

Miraklernes Tid er en rørende og stærk roman om at være på flugt, om venskab, tab og kærlighed – og hvor langt 
man er villig til at gå for at redde livet på dem, man elsker. Det er et stærkt billede af flygtninges hverdag – en 
hverdag, som er virkeligheden for millioner af mennesker i dag. 

Miraklernes Tid

Lån i klassesæt:  
Indtil videre står den hos CFU Nordjyl-
land og København. CFU Sjælland har 
netop besluttet at indkøbe, og CFU Aar-
hus/Herning har anbefalet den til indkøb.



• S. 21. Hvilken påvirkning tror I, det har på Koumaïls livsmod, at Gloria fortæller ham historien om,  
 hvordan hun fandt ham, og at han i virkeligheden er fransk og på en lang rejse for at finde sin mor?
• S. 30. Koumaïl beskriver “de fattiges universitet”, hvor han elsker at lære og tager så meget viden til sig  
 som muligt. Tal om forskellen fra jeres/danske børns forhold til skole og læring og Koumaïls forhold til  
 skole og læring. 
• S. 40. Koumaïl tager med Gloria ud for at tigge. Tal om, hvordan I har det, når I ser børn tigge på gaden  
 i Danmark. Hvad tror I, deres baggrunde er, hvor bor de, og tror I, de lever ligesom Koumaïl?
• S. 64. Tror I, man kan være lykkelig, selvom man er på flugt fra krig? 
• Lav en personkarakteristik af Koumaïl ud fra det, I har læst. Hvad synes I, kendetegner ham ud fra hans  
 refleksioner, hans handlinger, hans beskrivelser af Gloria, hans venner og hans hverdag? 
• Beskriv Koumaïls forhold til Gloria. 
• Forsøg at beskrive de miljøer, Koumaïl vokser op i. Får det jer til at tænke på lignende forhold? Brug  
 tekstnære eksempler. 

Anden lektion:
Klassen har læst anden del af bogen (fra side 74 til side 140) til anden lektion. 

Gruppearbejde  
Gå sammen i grupper af fire, og tal om nedenstående spørgsmål. Nedskriv jeres svar og refleksioner i punktform 
og gengiv svarene for klassen til slut. 
• Genlæs nederst s. 78 til øverst s. 80. Tal om, hvordan I tror, det føles for et barn at vandre dag og nat,  
 mens andre ser på en med foragt. 
• I Danmark var der en stor sag i medierne, da syriske flygtninge vandrede ind på de danske motorveje  
 i 2016. Særligt én mands handlinger blev fremhævet. Find info om, hvad denne mand gjorde, og hvor- 
 dan danskerne tog imod flygtningene. I må gerne bruge hjælpemidler. 
• S. 78. Tror I, Gloria har fortalt Koumaïl alt om Det Forfærdelige Uheld? 
• S. 83. Tænk på en sommerferieby, I kender i Danmark. Tal om, hvordan det ville være, hvis denne by  
 pludselig blev ændret til en ruinby med sultne, halvnøgne mennesker overalt. 
• S. 88. Koumaïl spørger Gloria, om han må kalde hende mor. Hvorfor tror I, han har behov for det, når  
 han er på vej til Frankrig for at finde sin biologiske mor?
• S. 90. Hvorfor tror I, manden i baren vil give Gloria og Koumaïl husly og mad?
• S. 91. Definer hvad “etnisk minoritet”, “folkemord” og “international domstol” betyder. I må gerne   
 bruge hjælpemidler. 
• S. 93. Gloria siger, at Frankrig er menneskerettighedernes hjemland. Hvad mener hun med det? I må  
 gerne bruge hjælpemidler. 
• S. 100. Læs side 100 højt. Tal om Koumaïls syn på religion og tilfældigheder. Hvad tænker I selv om  
 livets gang og verdens ulykker?
• S. 104. Tal om landegrænser. Forestil jer, at der ikke var landegrænser i verden. Diskuter fordele og   
 ulemper ved det.
• S. 106. Koumaïl, Gloria og de andre flygtninge bliver snydt af den mand, der har taget betaling for at  
 smugle dem. Tror I, at folk udnytter flygtninges ulykke for at tjene på det i virkeligheden?
• S. 108. Hvorfor tror I, ZemZem optræder i militæruniform på tv’et?
• S. 113. Tal om identitet. Det er svært for Koumaïl at tænke på sin mystiske fortid og sin uvisse fremtid.  
 Hvordan ville I have det, hvis I hverken vidste, hvor I kom fra, eller hvor I var på vej hen. Ville det ændre  
 noget ved jeres identitet?
• S. 116. Vil I mene, at det er i orden at stjæle, hvis man er udmagret og på flugt?
• S. 130. Tal om sigøjnere. Det er almindeligt, at sigøjnere flytter sig fra sted til sted og ikke har permanent  
 bosted. Hvad mener I, forskellen er, mentalt og praktisk, på at være flygtning og være sigøjner?
• S. 136. Gloria er god til at få hjælp til at flygte. Hvad er jeres tanker om, hvad der får forskellige folk til at  
 hjælpe hende?
• S. 139. Koumaïl må gemme sig blandt dyr i lastrummet på vej til Frankrig. Tal om, hvordan I ville have  
 det, hvis I var lukket inde i et lille mørkt rum sammen med en masse dyr på uvis tid. Tror I, det er et   
 realistisk scenarie for flygtninge i dag? 
 
Tredje lektion: 
Klassen har læst tredje og sidste del af bogen (fra side 141 til side 203) til tredje lektion. 

Tal sammen i plenum 
• Læs side 144 højt i klassen. Tal om, hvordan I tror det er endelig at komme frem til sit endemål som flygt- 
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Priser og omtale af

 ning og så bo på et asylcenter helt alene, hvor ingen forstår en, og man er fyldt med traumer. 
• S. 150. Tal om artikel 20 i konventionen om børnerettigheder. I må gerne bruge hjælpemidler til at finde info. 
• S. 152. Gloria nævner flere gange, at Charles Baudelaire er født i Frankrig. Hvem er han, og tror I, der er en  
 årsag til, at forfatteren netop har valgt ham som repræsentant for Frankrig i bogen?
• S. 162. Hvorfor tror I, Koumaïl beslutter at vende hjem fra Mont Saint-Michel-bjerget så hurtigt?
• Koumaïl besøger Gloria på hospitalet og har lidt tid med hende, før hun er væk. Synes I, det er en god slut-  
 ning på historien? Har I uforløste spørgsmål?
• Hvordan forholder Koumaïl og Gloria sig til hinanden i løbet af fortællingen?
• Lav en ny persontegning af Gloria. Lav en ydre, indre, direkte og indirekte personkarakteristik. 
• Kan I forstå, hvorfor Gloria gjorde, som hun gjorde i forhold til Koumaïls liv? Beskriv, hvad I tænker om hen- 
 des handlinger.
• Hvad tænker I om Koumaïls far, ZemZem? Kan I forstå hans handlinger? Hvorfor tror I, han gjorde, som han  
 gjorde? Vil I mene, at ZemZem er ond? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Tal om sproget, historien er skrevet i. Mener I, det er passende til at være Koumaïls stemme, og passer det til  
 fortællingen? Hvorfor, hvorfor ikke? 
• Se på det skriv I lavede i starten af forløbet med Miraklernes Tid, hvor I skulle gisne om, hvad der skete i   
 kapitel 1. Sammenlign nu jeres gisninger med det rigtige hændelsesforløb. Var I på rette spor?
• Tal om bogens titel Miraklernes Tid. Hvordan synes I, den passer til historien?
• Er der steder i historien, som I ikke synes er realistiske?
• Koumaïl rejser hele vejen fra Kaukasus til den franske grænse. Se på et kort eller et gammelt atlas som  
 Koumaïls, og forsøg at udregne, hvor langt der er, og hvor længe det ville tage at gå den distance. Hvad er det  
 længste, I nogensinde har gået?
• Tal om bogens temaer. List så mange op, som I kan. Udvælg derefter de fem mest fremtrædende temaer. 
• Tal om historiens budskab. Hvad tror I, forfatteren prøver at fortælle med denne roman? 
• Udvælg hver især en scene i bogen, som har gjort særligt indtryk på jer. Begrund jeres valg.
• Kan I trække referencer fra bogens temaer til noget, der sker i verden i dag? 
• Hvad kan historien fortælle om verden i dag?
• Kan I se nogen ligheder mellem nutidens flygtningestrømme og det, der sker i bogen? 
• Efter I har læst Miraklernes Tid føler I så, at I har fået indsigt i, hvordan det kan føles at være flygtningebarn? 

Vinder af The Batchelder Award 
 

Anne-Laure Bondouxs Miraklernes Tid har vundet blandt andet The Batchelder Award i USA, en 
prestigefyldt pris, der årligt hædrer en bog for børn eller unge, der oprindelig er udkommet på et 
andet sprog end engelsk. Miraklernes Tid vandt i 2011 foran Janne Teller, der modtog en Honor 
Award for Intet. Kun fire danske bøger har vundet hovedprisen siden stiftelsen i 1968: Cecil 
Bødker for Leoparden i 1977, Bjarne Reuter for Busters Verden i 1990 og Drengene fra Skt. Petri 
i 1995, og senest Glenn Ringtved og Charlotte Pardi for Græd blot hjerte i 2017. Miraklernes Tid 
har desuden vundet den tyske Gustav-Heinemann-Friedenspreis i 2012, en pris, som endnu ikke 
er gået til en dansk bog. Dertil blev den nomineret til Deutscher Jugendliteraturpreis samme år.

“... en gribende fortælling  
om livet som flygtning set  
igennem et barns øjne.” 
★★★★★★ Modspor.dk 

Foto © Coline Peyrony

Miraklernes Tid
“Miraklernes Tid er en sjældent smukt skre-
vet bog, der i sin leg med ordene, sit poetiske 
billedsprog og sin afvæbnende humor formår 
at gøre den voldsomt realistiske og rå historie 
om et flygtningebarns barske hverdag til at 
holde ud at læse, uden at det bliver sødsuppe 
og kvalmt. Anbefales varmt til både teenag-
ere, ældre og aldrende generationer.”   

    ★★★★★★ Berlingske 
 



• Er der nogen episoder eller temaer fra historien, som I kan genkende fra jeres eget liv? 
• Gå sammen to og to. Ved hjælp af berettermodellen skal I angive 1. Anslaget i historien, 2. Præsenta- 
 tionen, 3. Udbygningen, 4. Point of no return, 5. Optrapning af konflikten, 6. Klimaks, 7. Udtoning. 

Ekstra opgaver:

Skriv en novelle (3,5 t.)
I 2016 kunne 9. klasser vælge at skrive en novelle om flygtninge i den skriftlige afgangsprøve i dansk 
(opgave nr. 2). Skriv denne novelle. Scan QR-koden til højre eller indtast: https://materialeplat-
form-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2016/FSK/betaling/005_FP9%20Dansk%20Skriftlig%20
maj16.pdf

Krav til novellen: 1. Emnet skal være flygtninge. 2. Novellen skal foregå et sted i Danmark. 3. Hovedpersonen 
skal være teenager. 4. Novellen skal være på 800-1200 ord. 5. Du skal give din novelle en tankevækkende titel.

Mere undervisningsmateriale om flygtninge
Hvis I gerne vil arbejde videre med emnet flygtninge, kan I med fordel finde flere undervisnings-
materialer og ideer her, scan QR-kode til højre eller indtast link:  
http://www.globalskole.dk/globalundervisning/Grundskolen/Emner/global%20nr%2030-2008.pdf

Undervisningsmål  
 
Læringsmål specifikt til Miraklernes Tid:
Du kan analysere en ny fransk ungdomsroman med særligt fokus på komposition, sprog, miljø, personkarakteris-
tik og personrelationer
Du kan gå i dybden med fortælleforholdene som litterært virkemiddel og analyseredskab
Du kan udpege og analysere fortællerforholdene i romanen
Du kan sætte fokus på hovedpersonens udvikling
Du kan diskutere og perspektivere romanens tema til eget liv og omverden

Mål for undervisningen (i forhold til Fælles Mål i dansk, 2014) 
Færdigheds- og vidensmål 

Læsning:
Sprogforståelse:
Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler
Eleven har viden om sproglige virkemidler 

Tekstforståelse: 
Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion
 
Sammenhæng: 
Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng
Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst
Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster
Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier
Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst
Eleven har viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster

Fremstilling:
Respons:
Eleven kan respondere på sproglig stil
Eleven har viden om sproglig stil



  
Miraklernes Tid af Anne-Laure Bondoux, oversat fra fransk af Niss Stricker. 203 sider, vejl. pris: 199,95 kr. (159,96 
kr. ekskl. moms) ISBN: 978-87-93404-04-5. 3. oplag. Udkom 30. marts 2016. Lydbog kan købes som cd eller mp3 
via Biblioteksmedier. Læs mere på:  www.vildmaskine.dk/anne-laure-bondoux 

Fortolkning:
Oplevelse og indlevelse:
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven har viden om æstetisk sprogbrug
Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster
Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

Undersøgelse:
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed
Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller
Eleven kan undersøge teksters flertydighed
Eleven har viden om fortællerpålidelighed, positioner og betydningslag i teksten
Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst
Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier

Fortolkning:
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Vurdering: 
Eleven kan vurdere teksters form
Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form
Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst
Eleven har viden om forskellige læserpositioner
Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet
Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet

Perspektivering: 
Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver

Kommunikation:
Dialog:
Eleven kan argumentere og informere
Eleven har viden om argumentations- og informationsformer
Eleven kan analysere samtaler
Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
Eleven har viden om demokratisk dialog

Sprog og kultur:
Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog

Sproglig bevidsthed:
Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog
Eleven har viden om sproglig modalitet
Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning ■
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Aktiviteter
 
Første lektion: 
Klassen har læst første del af bogen (til og med side 62) til første lektion. 

Startøvelse 
• Læs bogens titel og bagside. Se ligeledes på omslaget. Ud fra titel, bagside og omslag skal I hver især   
 bruge tre minutter på at hurtigskrive, hvad I tror, bogen handler om.
• Fremlæg jeres hurtigskriv for hinanden. Er jeres forestillinger om bogens handling ens? Argumenter  
 for, hvorfor I har skrevet, som I har.
• Læs “Før det hele begynder” højt i klassen. Ved hjælp af flashback beskriver hovedpersonen en særlig  
 og skelsættende hændelse. Hvad tror I, det er for en hændelse, han beskriver? Brug tre minutter på hver  
 især at skrive, hvad I tror, der sker i det minde, hovedpersonen fortæller om. Gem dette skriv til slutnin- 
 gen af forløbet med Fuck Off / I Love You.
• Når I læser romanen, skal I skrive ned, hver gang I mener, der sker noget, der er med til at føre til hæn- 
 delsen, Vemund beskriver i starten af bogen. 

Samtale i plenum
• Tal om, hvilken betydning det kan have for historien, at Vemund starter historien med at introducere  
 læseren til noget, der sker til slut i historien. 
• Hvorfor tror I, jeg-fortælleren efterfølgende vælger at tage læseren med tilbage til der, hvor det hele startede?
• Tal om synsvinkler. Hvilke former for synsvinkler findes der? Hvilken effekt har det på historien, at   
 fortællingen bliver fortalt fra en indre synsvinkel?
• Lav en personkarakteristik af Vemund ud fra det, I har læst. Hvad synes I, kendetegner ham ud fra hans  
 refleksioner, hans handlinger, hans beskrivelser af sine venner og sin mor samt hans forelskelse i Maria?
• Forsøg at beskrive det miljø, Vemund er vokset op i. Brug tekstnære eksempler. 
• S. 17. Beskriv Vemunds forhold til sin mor. 
• S. 18. Hvorfor tror I, Vemund ville ønske, han aldrig havde mødt Maria til festen?
• S. 26. Til festen drikker Vemund sig fuld for at kunne tale med Maria. Alkoholens påvirkning gør, at han  
 tør noget, han normalt ikke ville turde. Tal om, hvordan alkohol påvirker handlinger, tanker eller følelser.  

Undervisningsforløb til ungdomsbogen  
 

Fuck Off/I Love You 
 
 

Udarbejdet af Caroline Erritzøe  
Målgruppe: 7.-9. klasse  
Forløbet tager ca. fra 4 x 45 minutter og op. 

Lars Mæhles ungdomsroman Fuck Off / I Love You handler om den 
16-årige Vemund, romanens hovedperson og jeg-fortæller. Som en del 
af et psykologforløb er Vemund i gang med et tilbageblik på de sidste 
måneder af sit liv, hvor skelsættende beslutninger og begivenheder æn-
drede alt for ham. Vemund forsøger at leve et så almindeligt teenageliv 
som muligt, hvor hans største ønske er at score sin store forelskelse, Maria. 
Men med en enlig og psykisk ustabil mor under samme tag lever Ve-
mund med både skam og meget ansvar. Vemunds bedste ven hedder Karl, 
og sammen med ham går tingene ofte lidt for vildt. Dog intet i forhold 
til det, Karl og Vemund bliver rodet ind i, da de en aften besøger Karls 
storebror Brian i familiens kælder. Brians kammerat, den utilpassede og 
ældre fyr Two-Face, er kommet ud fra et længerevarende fængselsophold 
og har fået yderst radikaliserede ideer. Sammen samler han sig et hold, der skal hjælpe ham med at få ram på 
hans fjender, og før de ved af det, er Vemund og Karl blandet ind i et opgør, de intet har med at gøre. 
Fuck Off / I Love You er en fortælling, der handler om kærlighed, venskab, gruppepres, racisme og frygt. Histo-
rien lægger op til en diskussion om arv og miljø, selvstændighed, og hvordan man kan bryde et mønster. 

Lån i klassesæt:  
P.t. er den fx hos CFU Aarhus/Herning og 
Pædagogisk Center Kolding, mens CFU 
Sjælland netop har besluttet at indkøbe. 



 Vil I mene, at man er den samme, når man er under påvirkning af alkohol, eller at man bliver en helt  
 anden? Hvad kan være det gode ved at drikke sig meget fuld? Hvad kan være det negative?
• 31. Da Vemund besøger Karls storebror Brian, ser alle drengene i wrestling i fjernsynet. Drengene kom- 
 mer med racistiske tilråb og jubler, når en mørk mand bliver søndertævet. Med den beskrivelse, Vemund  
 har lavet af Brian, Daniel og Karl taget i betragtning, hvorfor tror I så, drengene udtrykker sig, som de gør?
• S. 33. Vemund beskriver at Two-Face havde dem, fra første sekund. Hvad tror I han mener med det at  
 “han havde dem”?
• S. 36. Two-Face skifter mellem at være truende og blid over for drengene i kælderen. Hvorfor tror I at  
 drengene ønsker, at Two-Face skal kunne lide dem, og hvad tror I, Two-Face mener, når han tiltaler   
 drengene som “sit hold”?
• S. 45. Hvilken indflydelse tror I, det har på Vemunds forhold til Two-Face, at Two-Face giver ham en  
 hundredkroneseddel ved tivoliet? Hvorfor tror I, Two-Face giver ham pengene?
• S. 53. Hvorfor tror I, at Vemund bliver lettet, da Maria bliver syg og derfor ikke kan gå i seng med ham?  
 Og hvorfor tror I, Maria tror, det er slut mellem dem, fordi hun bliver syg?

Skriv for jer selv. Hvis du kunne interviewe Vemund, hvad ville du så spørge ham om? Hvilke spørgsmål eller 
tanker har du undret dig over i første del af bogen?

Klassen deles op i to hold. Eleverne skiftes til at stille deres spørgsmål til den anden gruppe, der forestiller sig at 
de er Vemund. Svarene skal besvares så tekstnært som muligt. 

Anden lektion: 
Klassen har læst anden del af bogen (fra side 65 til side 94) til anden lektion. 

Gruppearbejde 
Gå sammen i grupper af fire, og tal om nedenstående spørgsmål. Nedskriv jeres svar i punktform og gengiv 
svarene for klassen til slut. 
• Læs side 65 og 66 højt for hinanden. Hvad tror I, Vemunds drøm repræsenterer?
• S. 67. Hvorfor tror I, Vemund er så overbevist om, at Maria ikke vil være kærester med ham længere?  
 Hvorfor tror I ikke bare, Maria og Vemund taler om, hvad der skete den aften, Maria blev syg?
• Vemunds mor bliver indlagt med et psykisk anfald. Vemund må bo hos sin mormor. Diskuter, hvordan I  
 ville have det, vis jeres eneste forælder pludselig blev syg og måtte indlægges.
• S. 84. Two-Face og Karl leger med en drage ude på fodboldbanen. På dragen er der et kort og to sværd.  
 Two-Face siger, det er et symbol for de fineste slægter i England, “sådan nogle som os”. Hvad tror I, han  
 mener med det? Two-Face beskriver ligeledes, at Georgskorset symboliserer, at man skal være stolt af, hvor  
 man kommer fra, og at man må forsvare det, hvis det bliver nødvendigt. Hvad tror I han mener med det? 
• S. 85. Vemund kommer til at ødelægge Two-Faces drage, og per instinkt løfter han hænderne i luften  
 som overgivelse, da Two-Face kommer imod ham. Hvis Vemund er bange for Two-Face, hvorfor tror I  
 så, han vil være ven med ham?
• S. 88. Two-Face viser sympati og omsorg for Vemund, da Vemund fortæller, at hans mor er blevet ind- 
 lagt. Two-Face beskriver sin sympati med Vemunds morfar, der åbenbart også var psykisk syg. Vemund  
 bliver i tvivl om, hvorvidt Two-Face kender ham bedre, end han kender sig selv. Hvilken betydning tror  
 I, det har for Vemunds forhold til Two-Face?
• S. 93. Hvorfor tror I, Two-Face køber en scooter til Vemund? Hvorfor tror I, Vemund reagerer med en  
 blanding af lykke og rædsel?
• S. 94. Læs side 94 højt. Hvad er der mon ved at ske med Vemund?

Skriv sammen i gruppen. Hvis I kunne interviewe Vemund, hvad ville I så spørge ham om? Hvilke spørgsmål 
eller tanker har I undret jer over i anden del af bogen?

Klassen deles op i to hold. Eleverne skiftes til at stille deres spørgsmål til den anden gruppe, der forestiller sig,  
at de er Vemund. Svarene skal besvares så tekstnært som muligt. 

Tredje lektion: 
Klassen har læst tredje del af bogen (fra side 97 til side 133) til tredje lektion. 

Skriv for jer selv.  
Skift med at læse jeres svar op for klassen i slutningen af lektionen. Er I uenige om svarene, kan I argumentere 
for jeres analyse eller holdning. 



B

Udvalgt omtale af  
 

Fuck Off/ I Love you
“Uhyggeligt velskrevet og troværdig deroute gennem ungdomslivet.” 
Marion Tirsgaard, Litteratursiden.dk 

“Det er altid dejligt at få en roman i hænderne, hvor man fra aller-
første side er aldeles på det rene med, at her er noget med en helt 
speciel høj karat og kvalitet.” Bent Rasmussen, Folkeskolen

“Bogens opbygning er fremragende, og man læser med stor spænding 
helt til sidste side for at få svaret på, hvad der virkelig skete.”
Bodil Christensen, Bogbotten.dk 

“... som en moderne udgave af William Goldings Fluernes Herre og 
Bjarne Reuters Zappa.” ★★★★★ Bjarne W. Andreasen, Jagoo.dk  

“En stærk og spændende fortælling om kærlighed, gruppepres, 
selvstændighed og racisme.” Lars Larsen, DBC’s Lektørudtalelse 
 
★★★★ Steffen Larsen, Politiken 
 
Nomineret til Uprisen i Norge, de unges egen litteraturpris.  

Lars Mæhle. Foto af Tove K. Breinstein. 
Læs mange flere flotte anmeldelser af bogen 
på www.vildmaskine.dk/lars-maehle  

• S. 100. Læs side 100-101 igen. Hvad er det for en indsigt, Vemund får på Oslobåden? 
• S. 109. På Oslobåden køber Two-Face en masse drinks til drengene, selvom han beder dem tage den med ro.  
 Hvorfor tror I, han gør det?
• S. 110. Two-Face har et plan for drengeturen til Danmark, som han ikke vil dele med de andre. Hvorfor vil   
 han ikke det, tror I?
• S. 117-118. Two-Face fortæller Vemund, at han har brug for ham til en aktion. Han siger, at Vemund skylder  
 ham det, nu da Two-Face har givet Vemund en scooter. Two-Face skifter mellem at klemme Vemunds arm og  
 klemme den venskabeligt. Hvad tror I, Two-Face har gang i?
• S. 125. Two-Face giver alle drengene en tatovering med Georgskorset, uden at han spørger dem først. Hvorfor  
 tror I, han vil have, at de alle skal tatoveres? Og hvorfor tror I, ingen siger Two-Face imod?
• Hvordan forholder Karl og Vemund sig til hinanden i løbet af fortællingen?
• Læs s. 127 igen. Skriv, hvorfor I tror, Two-Face mener, muslimerne forpester deres kultur i dalen.
• S. 133. Two-Face siger, at han vil give alt for at forsvare sin dal og sit land. Han vil skræmme muslimerne   
 i dalen, så de aldrig kommer tilbage igen. Hvad tror I, Two-Face mener, muslimerne har gjort for at    
 sætte landet og dalen i fare?
• Lav en persontegning af Two-Face. Lav en ydre, indre, direkte og indirekte personkarakteristik. 
• Første og anden del af bogen har begge haft titlen “I love you”. Tredje del har titlen “Fuck off”, hvorfor tror I,  
 den har det?

Skriv for jer selv. Hvis du kunne interviewe Vemund, hvad ville du så spørge ham om? Hvilke spørgsmål eller tanker 
har du undret dig over i tredje del af bogen?

Klassen deles op i to hold. Eleverne skiftes til at stille deres spørgsmål til den anden gruppe, der forestiller sig, at de er 
Vemund. Svarene skal besvares så tekstnært som muligt. 

Fjerde lektion: 
Klassen har læst den sidste del af bogen og delen ”Det hele begynder” fra side 137 til side 166) til fjerde lektion

Diskuter i klassen
• Se på det, I skrev i starten af forløbet med Fuck Off / I Love You, hvor I skulle gisne om, hvad der skete i  
 “Før det hele begynder”. Med udgangspunkt i delen “Det hele begynder” sammenlign da jeres gisninger   



 med den rigtige hændelse. Var I på rette spor?
• Kan I forstå, hvorfor Vemund gjorde, som han gjorde under hele sit bekendtskab med Two-Face?   
 Beskriv, hvad I tænker om hans handlinger.
• Hvad tænker I om Two-Face? Kan I forstå hans vrede? Hvorfor tror I, han gjorde, som han gjorde?
 Vil I mene, at han er ond? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Hvis I kan forstå hvorfor Vemund gjorde som han gjorde under bekendtskabet med Two-Face? Kan I så  
 forestille jer, at Two-Face har lignende motiver for at gøre som han gjorde?
• Hvilke temaer mener I, historien handler om?
• Tal om historiens budskab. Hvad tror I, forfatteren prøver at fortælle med denne roman? 
• Hvorfor tror I, nogle bliver tiltrukket at miljøer som det, Vemund bliver viklet ind i i romanen? Hvad er  
 det, der trækker?
• Har I selv prøvet at føle, at I opfører jer anderledes, end I egentlig ønskede, fordi I var under gruppepres?
• Hvad er det, der sker, når der foregår gruppepres? 
• Udvælg hver især en scene i bogen, som har gjort særligt indtryk på jer. Begrund jeres valg.
• Lars Mæhle har skrevet mange bøger i forskellige genrer på norsk, men denne bog er – ifølge   
 ham selv – den af hans bøger, som flest unge i Norge har læst og diskuteret. Hvorfor tror I det?
• Lars Mæhle har fortalt, at han skrev bogen som reaktion på Anders Behring Breiviks angreb den 22/7 i  
 Norge – hvorfor tror I, at han blev så inspireret af at skrive en bog om så forfærdeligt et tema?
• Kan I se nogen ligheder mellem det, der skete 22/7 i Norge og det, der sker i bogen? 
• Kan I se ligheder mellem historiens temaer og forskellige miljøer i Danmark i dag?
• Er der steder i historien, som I ikke synes er realistiske?
• Hvad kan historien fortælle om vores samfund?
• Er der nogen episoder eller temaer fra historien, som I kan genkende fra jeres eget liv? 
• S. 147-148. Tal om sommerfugleeffekten. Tror I på, at en lille tanke, tilfældig hændelse eller beslutning  
 kan få store konsekvenser og påvirke hele ens eller andres liv? Hvis ja, ændrer det så jeres måde at se på  
 eksempelvis kriminelle? For mere om dette emne, se “Ekstra opgaver” nedenfor. 
• Læs s. 149-150 højt. Tal om fri vilje versus arv, tilfældighed og miljø. Hvad tror I påvirker ens liv? Hvad  
 tror I påvirkede Vemunds beslutninger? Kom med tekstnære eksempler. 
• Se på de noter, I har lavet, mens I har læst romanen, hvor I skulle nedskrive, hver gang der skete noget, I  
 mente var med til at føre til hændelsen med asylcenteret. Sammenlign jeres noter.   
• Hvad synes I om slutningen på bogen? Er den god? Er det realistisk, at Maria, hendes far osv. forstår og  
 tilgiver Vemund for hans handlinger? Hvad tænker I om slutningen for Two-Face og Daniel? Fik de,  
 hvad de fortjente?
• Gå sammen med din sidemakker. Ved hjælp af berettermodellen skal I angive 1. Anslaget i historien,  
 2. Præsentationen, 3. Udbygningen, 4. Point of no return, 5. Optrapning af konflikten, 6. Klimaks,  
 7. Udtoning. 

Skriv for jer selv. Hvis du kunne interviewe Vemund, hvad ville du så spørge ham om nu? Hvilke spørgsmål eller 
tanker har du undret dig over i fjerde del af bogen?

Klassen deles op i to hold. Eleverne skiftes til at stille deres spørgsmål til den anden gruppe, der forestiller sig,  
at de er Vemund. Svarene skal besvares så tekstnært som muligt. 

Ekstra opgaver: 
Se filmen The Butterfly Effect. Tal om fri vilje versus tilfældighed. 

Det nynorske sprog
I skolen skal man stifte bekendtskab med de andre nordiske sprog, og derfor har vi lavet et par miniopgaver om 
nynorsk, som bogen er oversat fra. Vi har fået forfatteren til at indtale første kapitel af den norske udgave af bogen, 
så elever og lærer kan studere sproget. I Norge er der som bekendt to skriftsprog, i Danmark har vi kun et. Norges 
to skriftsprog er meget forskellige. Bokmål ligner dansk vældig meget – hvorfor, kunne man spørge eleverne  
– og de fleste vil uden større problemer kunne læse det, mens nynorsk vil være svært for de fleste,  
i hvert fald lige i starten, indtil man har lært de vigtigste ord. Det minder på mange måder mere  
om færøsk end om dansk. Mange ord på nynorsk kan man godt forstå, hvis man siger det højt for  
sig selv. Fx “Korleis” – prøv at sig ordet højt – hvad tror I, det betyder? Find selv flere ord.  
Nu skal I høre en lydfil, hvor Lars Mæhle læser de første to sider af bogen op på nynorsk.  
I får samtidig den danske og den norske tekst. Lydfil, scan øverste QR-kode eller indtast link:  
http://www.vildmaskine.dk/wp-content/uploads/2014/11/Tale-001_19112014.m4a
Den norske tekst, to sider, scan nederste kode til højre eller indtast link på næste side.  
http://www.vildmaskine.dk/wp-content/uploads/2014/11/Indledning-p%C3%A5-nynorsk.pdf 

Lydfil:

Tekst:



   

Tal mere om nynorsk. Hvordan opstod nynorsk, og hvilket sprog er mest brugt i Norge?  
Se første afsnit af ungdomsserien             , fx her: https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-2/skam-1-11  
Find eksempler på nynorsk og bokmål i afsnittet.

 
Undervisningsmål 
Specifikt udarbejdede læringsmål til Fuck Off / I Love You
Du kan analysere en ungdomsroman med særligt fokus på komposition, sprog, miljø,  
personkarakteristik og personrelationer
Du kan gå i dybden med fortælleforholdene som litterært virkemiddel og analyseredskab
Du kan udpege og analysere fortællerforholdene i romanen
Du kan sætte fokus på hovedpersonens udvikling
Du kan diskutere og perspektivere romanens tema til eget liv og omverden

Mål for undervisningen i forhold til Fælles Mål i dansk, 2014  
Færdigheds- og vidensmål 
Læsning:
Sprogforståelse:
Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler
Eleven har viden om sproglige virkemidler
 
Tekstforståelse: 
Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion
 
Sammenhæng: 
Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng
Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst
Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster
Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier
Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst
Eleven har viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster

Fremstilling:
Respons:
Eleven kan respondere på sproglig stil
Eleven har viden om sproglig stil

Fortolkning:
Oplevelse og indlevelse:
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven har viden om æstetisk sprogbrug
Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster
Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

Undersøgelse:
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed
Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller
Eleven kan undersøge teksters flertydighed
Eleven har viden om fortællerpålidelighed, positioner og betydningslag i teksten
Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst
Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier

Fortolkning:
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
Eleven har viden om identitetsfremstillinger



   

Ny spændingsbog fra Lars Mæhle i 2017 
 
I efteråret 2017 udkommer Lars Mæhles næste ungdomsbog på Vild Maskine, 
med arbejdstitlen Bouvetøen 2052. Det er en fremtidsthriller, der tager udgang-
spunkt i emnet klimaforandringer. Bogens oplæg er inspireret af universer som 
Hunger Games. En gruppe unge bliver sendt til den afsides beliggende Bou-
vetøen i Det Sydlige Ishav i nærheden af Antarktis, som en del af et verdensom-
spændende netrealityshow. Her skal de kæmpe mod hinanden på liv og død. 

Norsk omslag her til venstre af Stian Hole, dansk endnu ikke endeligt besluttet.  
Bogen oversættes af Mads Heinesen og der er bevilliget støtte til udgivelsen fra 
Nordisk Ministerråd. Ca. 300 sider. Forventet vejl. pris: 229,95 kr. (183,96 kr. ekskl. 
moms) ISBN: 978-87-93404-12-0

Vurdering: 
Eleven kan vurdere teksters form
Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form
Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst
Eleven har viden om forskellige læserpositioner
Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet
Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet

Perspektivering: 
Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver

Kommunikation:
Dialog:
Eleven kan argumentere og informere
Eleven har viden om argumentations- og informationsformer
Eleven kan analysere samtaler
Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
Eleven har viden om demokratisk dialog

Sprog og kultur:
Eleven kan kommunikere med nordmænd og svenskere
Eleven har viden om norsk og svensk i letforståelig form
Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog

Sproglig bevidsthed:
Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog
Eleven har viden om sproglig modalitet
Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer
Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner ■

Lars Mæhle, Fuck Off / I Love You, oversat fra nynorsk af Mads Heinesen og Arko Højholt. 166 sider. Udgivelsesdato: 27. 
februar 2015. Trykt i 2. oplag. 199,95 ,- vejl. pris, (159,96 kr. ekskl. moms). ISBN: 978-87-992-0263-8. Oversættelsen er 
støttet af Nordisk Ministerråd. Lydbog kan købes som cd eller mp3 gennem Biblioteksmedier as. 
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Undervisningsforløb til 

Hver morgen kryber jeg op fra havet 
 
Udarbejdet af Kaia Lovas. 
Målgruppe: Fra 7. klasse til gymnasiet, dansk og/eller biologi.  
I dette materiale er der vedlagt undervisningsmål til 7.-9. klasse til 
sidst, find materialet til download med mål til 10. og gymnasielle 
uddannelser på: www.vildmaskine.dk/undervisning 
Dette forløb tager fra 2 x 45 minutter.  

Hver morgen kryber jeg op fra havet af Frøydis Sollid Simonsen (født 
1986) er en poetisk og fængende kærlighedshistorie fortalt gennem 
spændende naturvidenskabelige facts. Bogen har høstet god kritik 
både i Norge og Danmark. Simonsen er halvt dansk og har boet otte 
år i København. Bogen kan vække elevernes begejstring for både 
naturfag og litteratur og få eleverne til at reflektere over samspillet 
mellem mennesket og naturen. Bogen handler om kærlighed, om 
intimitet og om den biologiske og følende krop. Den trækker et enkelt 
menneskes historie ind i et større univers af biologi og menneskelig 
forståelse.

Hver morgen kryber jeg op fra havet, tekst 
og tegninger af Frøydis Sollid Simonsen.  
88 sider, vejl. 169,95 kr. (135,96 kr. ekskl. 

moms) ISBN: 978-87-992026-6-9. 

Sådan kan bogen bruges i undervisningen
• Bogen kan vække unge menneskers engagement for naturvidenskab og biologi.
• Den kan læses komparativt med værker fra andre perioder, der også sætter naturen i fokus, fx værker fra  
 romantikken eller naturalismen.
• Den lever op til kravet om danske og nordiske værker i pensum. 
• Den behandler temaer, som er relevante for unge – kærlighed, krop, sex, menneskesyn og forsøget på at  
 holde fast i noget konkret i en uoverskuelig verden.
• Se endvidere de undervisningsmål, bogen tilfredsstiller under punkt 5.

Forslag til undervisningsoplæg
Nedenstående undervisningsforløb er et forslag, som læreren kan tilpasse til undervisningen efter eget ønske. 
Således kan nogle af punkterne kortes ned, og nogle af temaerne i gruppearbejdet kan vælges fra. Undervisnings-
materialet er lavet til et forløb i dansk, der varer 2 x 45 minutter, og det består af samtale i plenum og gruppearbejde. 

Første halvdel af undervisningen (punkt 1 og 2), ca. 45 minutter
 
1. Samtale i plenum
Alle har læst bogen på forhånd. Læs bogens tre første sider højt, så eleverne har teksten frisk i tankerne. 

Spørgsmål: 
• Hvad synes I, bogen handler om? Hvad er spændende ved bogen?
• Har I lært noget, som I ikke vidste før? Hvilke fakta er de mest overraskende?
• Der er en tendens i samtidslitteraturen til at skrive på en måde, hvor man blander litterært sprog og   
 fiktion sammen med naturvidenskabelige beskrivelser af mennesket og verden. To oplagte eksempler   
 er Bjørn Rasmussens Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet og Amalie Smiths I civil,   
 hvor mennesket beskrives i form af celler, mineraler, hår og tænder. Denne litterære tendens ses også i  
 andre lande, fx Norge og USA. Hvorfor tror I, at forfatterne skriver på denne måde nu? Hvilke forandring- 
 er har fundet sted i verden, som litteraturen nu bearbejder? 
• Stikord til læreren: miljøproblematik; problematisering af, at naturvidenskab er svar på alt; litteraturen,  
 som bevæger sig ind på nye forskningsområder; nymaterialisme – ideen om, at alt i verden hænger sam- 
 men, og at alt er flydende; øget fokus på, at mennesket er en uadskillelig del af naturen.
• Dette spørgsmål kan man også bruge mindre tid på nu for så at tage det op igen i plenum, når eleverne  
 har arbejdet i grupper. 



2. Gruppearbejde 
Eleverne går sammen i grupper, og hver gruppe diskuterer hvert sit tema. Under hver problemstilling er der 
forslag i kursiv til sider i bogen, som er gode at arbejde med. Man kan også fjerne sideforslagene og lade eleverne 
selv vælge sider at arbejde med. Nogle af spørgsmålene under de forskellige temaerne overlapper hinanden. 
Nogle spørgsmål er også til alle grupper, og disse står til sidst under dette punkt. Efter gruppearbejdet fortæller 
grupperne om, hvad de har talt om, til resten af klassen (punkt 3). Dette leder til en fælles samtale om naturlit-
teratur (punkt 4), hvor man også drager andre litterære perioder ind.

Hvis bogen skal bruges i naturfagsundervisningen, kan eleverne som en ekstraopgave finde de fakta, de vil un-
dersøge i naturfagstimen, undervejs i arbejdet. Gå fx ind for at finde fakta om en specifik ting, fx DNA, celler og 
organismer eller en sammenligning mellem dyr og mennesker. 

Opgaver til alle grupper (sproglig og fortælleteknisk analyse, kildekritik)
• Hvilket sprog bruges i bogen? Led efter metaforer og andre sproglige virkemidler. 
• Hvilket sprog bruger man i naturvidenskab, og hvilket sprog bruger man i skønlitteratur? Hvad kan   
 de to forskellige udtryksmåder tilføre hinanden? Er det noget problematisk ved denne blanding?
• Hvilken rolle kan skønlitteratur spille for naturvidenskab?
• Forfatteren siger, at det, der står i bogen, er rigtigt. Kan man stole på det? En skønlitterær forfatter har  
 frihed til at skrive hvad, hun vil – hvordan harmonerer det med naturvidenskabens sandhedskriterier?
• Hvilken stil har bogen? Er den sjov, trist eller noget helt tredje?
• Analyser romanen fortælleteknisk med henblik på fx tempo, rækkefølge, længde, hovedpersonens og  
 naturens udvikling.

Herunder følger temaer eleverne kan arbejde med i grupperne, og spørgsmål til disse:

Kærlighed og naturvidenskab 
Læs og analyser følgende sider i bogen: 13-14, 24-25, 29, 47, 52, 56, 57, 85. Arbejd med følgende spørgsmål (tal 
også gerne om andre aspekter ved dette tema, som I finder interessante):
• Hvordan beskrives kærligheden mellem de to i forholdet specifikt på disse sider?
• Hvordan udvikler kærlighedsforholdet sig? Er der nogen paralleller mellem deres udvikling og naturens  
 udvikling?
• Hvilket syn på kærligheden og på naturen kommer til udtryk?
• Ser I noget problematisk i at beskrive kærligheden på denne måde? Kan følelser beskrives ved hjælp af  
 naturvidenskab?
• Hvad har det at sige, at det er skrevet på en litterær måde? Får vi en anden tilgang til kærligheden?

   

Udvalgt omtale i pressen:
 

“Overlegen debut”  
★★★★★  Fyens Stiftstidende

“Charmerende, begavet og poetisk.”   
★★★★ Berlingske
 

“Når en forfatter formår at flette fakta og poesi fuld-
stændig uforceret, som det er tilfældet i denne bog, 
kan man kun glæde sig til at følge dette forfatterskab.” 
Lea Fløe Christensen, litteraturformidler  
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 

Tekstuddrag:  
Side 7 i Hver morgen kryber jeg op fra havet: 
 

Fordi du kyssede mig og spurgte: Er du med?
Fordi du boede lige over gaden fra festen. Det
var praktisk. Fordi nogen har det værre. Mindst
fem arter af vandrende pinde formerer sig ved
selvkloning. Det vil sige, at alle er helt identiske,
det vil sige, at de ikke har haft sex i over en mil-
lion år. Nogen har det værre.

Læs mange flere anmeldelser her:  
http://www.vildmaskine.dk/froeydis-sollid-simonsen/



Flydende verden 
Læs og analyser følgende sider i bogen: 9, 25, 49, 50, 52, 57, 85. 
Arbejd med følgende spørgsmål (tal også gerne om andre aspe-
kter ved dette tema, som I finder interessante):
• Hvilken verden beskrives i bogen? 
• Er grænserne mellem tingene og mellem  
 levende væsener flydende eller faste?   
 Hvilken rolle spiller fx bakterierne i denne  
 problemstilling?
• I bogen er der flere ting, der udvikler sig:  
 dyrene, naturen og forholdet blandt   
 andet. Fortæl, hvordan denne udvikling er  
 beskrevet. 
• Fremstilles de flydende grænser i verden  
 og tingenes udvikling som noget godt eller  
 dårligt?
• Fremstilles kundskab som noget endegyldigt? Reflekter over, i hvor høj grad det, vi ved om verden, er  
 fast, både det, som omhandler det sociale, og det, som omhandler det naturvidenskabelige. 

Naturvidenskabens potentiale 
Læs og analyser følgende sider i bogen: 11, 27, 53, 56-57, 60, 79-80, 85. Arbejd med følgende spørgsmål (tal 
også gerne om andre aspekter ved dette tema, som I finder interessante):
• Hun søger efter svar på de vanskelige sider af livet og følelserne i naturvidenskabelige fakta og forsøger  
 at bruge disse til at skabe et konkret holdepunkt. Lykkes det? 
• Hvilke aspekter ved naturen er det, videnskaben ikke kan svare på, ifølge bogen? 
• På side 85 er kærligheden det bestående, mens naturen har ændret sig. Hvad tænker I om det?
• Hvad er menneskets plads i naturen? Er vores følelser, drømme og frygt blot evolutionære anlæg, eller  
 er vi andet og mere end ren natur?
• Hvad har det at sige, at det er skrevet på en litterær måde? Får vi en anden tilgang til naturvidenskab?

Kroppen – mennesket som natur 
Læs og analyser følgende sider i bogen: 29, 32, 36, 52, 56, 74. Arbejd med følgende spørgsmål (tal også gerne 
om andre aspekter ved dette tema, som I finder interessante):
• Hvordan beskrives menneskekroppen i disse tekstpassager?
• Hvordan spiller denne biologisk betingede krop sammen med naturen?
• Hvordan svarer bogens beskrivelse af kroppen til din forståelse af din egen krop?
• Hvad har det at sige for vores forståelse af kroppen, at den er beskrevet på denne måde? Bliver den   
 mere håndgribelig, eller bliver den sværere at forstå?
• I bogen laves alt menneskeligt om til natur. Hvad slags menneskesyn ser vi her? Er der noget prob-  
 lematisk ved at beskrive mennesket som ren natur? 

Anden halvdel af undervisningen (punkt 3 og 4), ca. 45 minutter:

3. Eleverne fortæller om det, de har talt om, til resten af klassen. 

4. Samtale i plenum. Her runder man af med at tale om naturlitteratur. 
• Hvad har det at sige, at naturvidenskaben er beskrevet på en litterær måde? Får vi en anden tilgang til  
 naturvidenskab efter at have læst den?
• Hvilket natursyn er der i bogen? Tal om klimaproblematik, begejstring for naturvidenskabelige   
 fremskridt, om skepsis over for samme, den biologiske krop, tendensen til at ville beskrive mennesket  
 som en del af naturen.
• Hvordan kan litteraturen få os til at tænke over den verden, vi lever i, med problematikker knyttet til   
 blandt andet krop og miljø?
• Sammenlign værket og natursynet i dette med naturalister som J.P. Jacobsen og Hermann Bang   
 eller romantikere som Grundtvig og Adam Oehlenschläger. Hvordan er Hver morgen kryber jeg op   
 fra havet en ny måde at beskrive naturen på? Hvad kan man kalde nutidens biologiske, nymaterialis-  
 tiske og naturvidenskabelige litteratur? 

Illustration: Frøydis Sollid Simonsen



• Kildekritik. Hvad betyder det, at skønlitterære forfattere kan opdigte ting? Frøydis Sollid Simonsen påstår  
 som nævnt, at alt, hvad der står i bogen, er sandt. Kan vi tage det for gode varer?

Til biologitimen 
• Få eleverne til at komme med hver tre bud på, hvilke fakta i bogen der kunne være spændende at under- 
 søge. De kan fx gå ind for at finde fakta om en specifik ting, fx DNA, celler og organismer. Dette leverer  
 de til læreren, som kan bruge det til at forme undervisningen. 
• Her skal eleverne arbejde kildekritisk. Det, der står i bogen, giver indtryk af at være helt sandt. Er det det?  
 Undersøg!
• Problematiser, om naturvidenskab kan beskrive alle aspekter af livet. Hvilken naturopfattelse råder i sam- 
 fundet i dag?
• Hvad synes I om blandingen af fakta og fortælling?
• Er der noget – ud over det, der står i bogen – du gerne vil vide om kroppen, mennesket, dyrene og na- 
 turen, som I kan prøve at finde ud i naturfagsundervisningen?

 
 
5. Undervisningsmål
Arbejdet med denne bog vil opfylde følgende undervisningskrav, fra Fælles Mål i dansk, 2014: 
Undervisningsmål dansk
De forskellige danskfaglige dimensioner integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster. Bearbejdelsen af 
oplevelser og erfaringer skal i stigende grad støttes af analytisk virksomhed, der fører frem mod, at eleverne kan 
diskutere, reflektere og vurdere.
Genrearbejdet skal stå centralt, og eleverne skal arbejde med at kunne genkende, fortolke og reproducere de for-
skellige genrer både i de skriftlige, mundtlige og multimodale tekster.
Elevernes læse- og fremstillingserfaringer samler sig i dette forløb, og de udvikler et fagligt begrebsapparat til at 
karakterisere, sammenligne, reflektere over og diskutere sprog og tekster. De skal arbejde videre med systematiske 
undersøgelser af faglige og æstetiske tekster.
Eleverne skal endvidere udvikle kommunikative kompetencer og forene deres forståelser af kompetenceom-
råderne i refleksioner over kultur, identitet og sprog.
 
Læsning: 
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fortolkning:
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster.

Bogen vil også kunne bruges tværfagligt i dansk og biologi, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i stu-
dieretningen.

Undervisningsmål i biologi
Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og 
biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i bio-
logi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og  anvendelse 
af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske  sammenhænge og 
vigtige anvendelser af biologi.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagtta-
gelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, 
biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og  verdensbill-
ede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid  til egne mulighed-
er for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt 
og globalt. ■



B

Interview  

Forfatteren, der siger hej til alle dyr 
 
Frøydis Sollid Simonsen har blandet biologien og skønlitteraturen sammen i en fantastisk bog, 
Hver morgen kryber jeg op fra havet, som er udkommet på Vild Maskine. Camilla Zuleger har 
talt med hende om den korte form, naturvidenskab, hvaler og søkøer.

På en lille solbeskinnet plads på det 
ydre Nørrebro sidder Frøydis Sollid 
Simonsen med kort hår, sorte briller 
og en astronaut hængende om halsen 
og nipper til en kop varm kakao.  
Hun siger hej til den klassiske køben-
havnerdue, der nærmer sig vores 
bord. Jeg tænker over, om jeg nogen-
sinde har mødt nogen, der skriver så 
begejstret om biologi, dyr og naturen. 
En begejstring, som kommer til 
udtryk i Hver morgen kryber jeg op 
fra havet, Frøydis Sollid Simonsens 
debut, der udkom på dansk i 2015.
Hendes far er dansk, men familien 
har hovedsageligt boet i Norge. For 
fem år siden tog hun fire måneder 
fri fra sit arbejde i Oslo for at tage til 
København og skrive. Der var egent-
lig ikke nogen plan, men hun flyttede 

aldrig tilbage igen. Og nu er debuten 
udkommet i en dansk oversættelse på 
det lille forlag Vild Maskine.

Fanzine til Darwin
Bogen har høstet fantastiske an-
meldelser i Norge og også allerede 
nu fået rosende ord fra de danske 
anmeldere. Men faktisk var det slet 
ikke hensigten at skrive en bog, da 
arbejdet begyndte, fortæller hun:
“Da jeg flyttede til København, 
havde jeg rigtig meget tid og begyn-
dte at læse Arternes oprindelse (Dar-
wins hovedværk om evolutionen, 
red). Min bog udspringer af den 
læseoplevelse, som var helt fantas-
tisk. Men det skulle slet ikke være 
endt som skønlitteratur på den her 
måde, jeg ville egentlig bare have 

lavet et fanzine med enkelte tekster, 
tegninger og citater.”
Hver morgen kryber jeg op fra havet 
er en lille bog med korte tekster, der 
handler om biologi og ensomhed, 
hvis Frøydis Sollid Simonsen skal 
sige det hurtigt.
Og hvis du skal sige det langsomt?
“Den handler om de her uregerlige 
følelser, kærlighed og sorg, set 
gennem naturvidenskabens optik 
i forsøget på at nå frem til en ob-
jektiv sandhed. Jeg har forsøgt at 
hente naturvidenskaben ind som en 
metafor eller et billede på de ting, 
som jeget føler. Hun er ikke objektiv, 
og naturvidenskabens mantra er jo 
aldrig at personificere dyr, og det gør  
hun konsekvent.” 
    ->

Selvportræt: Frøydis Sollid Simonsen 
Tekst: Camilla Zuleger,  

camilla@zuleger.dk

 Jeg oplever stadig en helt 
nørdet glæde ved at opleve, 
hvordan alting hænger 
sammen. 
Frøydis Sollid Simonsen

“ 



Anbefaling og foto af Mette Sofie Kirkedal, 
dansk- og naturfagslærer, på ‘Bogoplevelsen.dk’: 
 
“Hver morgen kryber jeg op fra havet beskriver 
en hjertesorg så altopslugende, at eksamen 
synes umulig ... Det, der gør bogen magisk, 
speciel, unik og helt fantastisk, er, at hele  
referencerammen er naturvidenskab. Hver  
eneste tanke fører til en associationsrække  
ud i naturvidenskabelige, nørdede facts …  
Naturfagslæreren kan ikke få armene ned.  
Jeg skal ha’ den, så jeg kan plage mine elever 
med litteratur i naturfagsundervisningen.”  

Den korte kortprosa
Hun har siden sin debut udgivet en 
ny bog på norsk, Dyr, sorteret efter al-
der, der udkommer på dansk på Vild 
Maskine i efteråret 2017. Ved mødet 
med Frøydis oplever jeg en fantas-
tiske barnlig naivitet, som heller ikke 
er tilfældig. Frøydis Sollid Simonsen 
gik på forfatterskolen for børnelittera-
tur i Oslo og ville egentlig skrive til 
børn. Men der pressede sig et andet 
sprog på, som ikke passede til bør-
nelitteraturen, og senere kom natur-
videnskaben. Hendes oprindelige 
planer tog en helt anden drejning, 
end hun havde forventet.

Hun skriver kortprosa, men anmel-
dere og forfatterkolleger har tit sat 
spørgsmålstegn ved, hvorfor det 
ikke er en roman eller digte eller 
noget andet. Men hun holder fast i 
kortprosamærkaten, for det er dét, 
det er.
“Kortprosaen var det første, jeg blev 
introduceret til på forfatterskolen. 
Og det blev senere min øvelses-
genre. Det, jeg skriver for at starte 
dagen, inden jeg skal skrive noget 
andet. Jeg kan godt lidt kortpro-
saen, fordi den netop er så, ja, kort. 
Det giver mig muligheden for at 
binde det hele sammen.”

Frøydis Sollid Simonsen 
fortæller, at hun med tiden 
er blevet mere og mere 
kortfattet. Men måske et 
koncist sprog netop er det, 
der er nødvendigt, når man 
forsøger at forene videnskab 
og skønlitteratur.

Naturvidenskabens sprog
Frøydis har gået på forfat-
terskole i Oslo, på teg-
neserieskole i Malmö, 
på universitetet og på 
kunstskole. Men hun har 
en enorm fascination af 
naturvidenskaben, og hun 
læser sig igennem den ene 
naturvidenskabelige bog 
efter den anden. Bøger, 
som mangt en humanist 
gennem tiderne har an-
klaget for at være skrevet i et 
ubehjælpsomt og dræbende 
kedeligt sprog. Men ikke 
Frøydis Sollid Simonensen:
“Jeg er meget glad for 
sproget i naturvidenskaben. 
Dette ‘sådan her er det’. 
Det er et dejligt forsøg på 
at se verden på en anden 
måde. Gennem viden-
skaben skiftede jeg fokus 
og kunne pludselig sætte 
menneskets liv i en større 
kontekst, fordi tidsper-
spektivet i videnskaben er 
meget større. Jeg oplever 

Hver morgen kryber jeg op fra havet, tekst og illustrationer af Frøydis Sollid Simonsen, oversat af Arko Højholt. Soft-
cover med flapper. 88 sider, vejl. 169,95 kr. (135,96 kr. ekskl. moms). ISBN: 978-87-992026-6-9. Bogen er udkommet. 
Forlaget har modtaget oversætterstøtte fra Nordisk Ministerråd til denne bog.

stadig en helt nørdet glæde ved at 
finde ud af, hvordan alting hænger 
sammen.” 

Smukke, klumpede yndlingsdyr
Dyrene har en helt central placer-
ing i bogen. Jeget taler med sølv-
fiskene på sit badeværelse, der er 
længere beskrivelser af blæksprut-
ter, giraffer, sneglehuse, rovdyr, små 
dyr, hjorte og grise. Der er virkeligt 
mange dyr. Og det er ikke bare et 
kunstgreb. Frøydis Sollid Simonsen 
er helt vild med dyr.
“Vi stammer alle sammen fra fisk,” 
pointerer hun og fortæller, hvordan 
fascinationen af alle dyr begyndte, 
allerede da hun var helt lille, hvor 
hun sammen med faren samlede 
sommerfugle og kiggede på larver 
og biller i jorden i haven.
Hvad er dit yndlingsdyr, Frøydis?
“Åh, haha, det spørger jeg altid 
andre om, men der er ikke nogen, 
der har spurgt mig,” siger hun og 
ser tænksom ud.
“Jeg kan rigtig godt lide hvaler. De 
er så underlige. De er pattedyr, men 
tænker samtidig ‘Jaaa, lad os bo i 
havet,” griner hun og tager et par 
svømmetag i luften. “Og søkoen, 
fordi den er så grim og klumpet. Og 
kender du peacock spider? Den er 
helt vildt smuk,” fortæller hun be-
gejstret og tager sin telefon frem og 
finder en video på YouTube af den 
farvestrålende edderkop, der danser.
Men Frøydis Sollid Simonsen selv 
er stadig bange for edderkopperne i 
badekarret.
Hun er nu gået i gang med sin 
næste bog, som skal handle om 
universet og fysik og foregår mel-
lem Kairo og København. Så nu er 
stakkene af bøger om dyr og biologi 
byttet ud med bøger om universet 
og pyramiderne. Frøydis Sollid 
Simonsen smiler, da hun fortæller 
om projektet, og jeg er sikker: Aldrig 
har jeg mødt nogen med samme 
begejstring for videnskaben. ■



Støv – billedbog af  
Rune Johan Andersson 

Hvor kommer støv egentlig fra? Det er det store spørgsmål i denne under-
fundige billedbog af den prisbelønnede illustrator og forfatter Rune Johan 
Andersson. Barnet i historien spørger og forundres, mens den gamle forklarer 
og prøver at argumentere for, hvorfor der absolut ikke må tørres støv af i hans 
vindueskarm. Det hele tager en uventet drejning til sidst ... 
 
Støv er noget, alle mennesker kender og må forholde sig til, men Rune Johan 
Andersson får både små og store læsere til at gruble og lege med nye tanker om 
dette emne, som jo bare bliver ved og ved med at drysse ned overalt. Bogen er 
støttet af Nordisk Ministerråd.

Støv, billedbog af Rune Johan Andersson, oversat fra 
norsk af Mads Heinesen. 48 sider, hardback, 183,96 kr. 
ekskl. moms, 229,95 kr. vejl. Fra 6-7 år og op, men også 
for ældre børn og unge. ISBN: 978-87-93404-11-3.  
Udgivelsesdato: 19. april 2017.
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“Sikke støvet du 
har det. Se her i 
vindueskarmen, 
det er jo helt gråt 
af støv. Gør du 
aldrig rent?” 

“Hvor det kommer fra? Det skal jeg fortælle dig ...”  

»Derude hvor støvet  
samler sig og får liv.       

         Det samler sig i så tætte og  
     tunge masser at det bliver til 
stjerner og gammaglimt og sorte  
   huller som opsluger alt, og …«



B 

NYE BØGER

“Der er guf til hjernecel-
lerne leveret af den yngste 
skribentgeneration.”  
Birte Strandby, Bogvægten 

Gid jeg kunne er en antolo-
gi med noveller og digte, 
skrevet af ni unge mellem 
14 og 23 år. De blev udvalgt 
gennem en talentkonkur-
rence, hvor juryen bestod 
af blandt andre forfatter og 
rektor for Forfatterskolen i 
København, Jeppe Brixvold.  

Lille Pil er den eneste pige i en familie af drenge. I den evige 
kamp mod sine storebrødre kan hun intet stille op. En dag 
får hun et blåt øje efter en brydekamp med sin ene bror og 
beslutter at droppe klaverspillet og gå til boksning i stedet. 
Snart er hun klar til sin første rigtige kamp, men inden hun 

Den tre sider lange  
vinderhistorie Gid jeg 
kunne af Emilie Guld-
borg Andersen er oplagt 
at benytte i danskunder-
visningen, idet eleverne 
efter en analyse af teksten 
efterfølgende kan efter-
ligne forfatterens signifi-
kante tekstopbygning i en 
skriveøvelse. 

Bogen er redigeret af 
Vild Maskine og udgivet 
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Lille Pil – billedbog af Rémi Courgeon

Gid jeg kunne  
– antologi med noveller og digte for unge

i samarbejde med Lollands 
Bank og Vordingborg  
Kommune som en del  
af Kulturtalentprisen.  

Gid jeg kunne, noveller  
og digte, 93 s., omslag  
med flapper samt vignet- 
ter til hver historie.  
99,95 kr. (79,96 eskl. moms). 
Fra 13 år og op til gymnasiet.  
ISBN: 978-87-93404-08-3. 
Udkom 21. januar 2017.

går i ringen, finder hun en vigtig besked i sin ene handske…  
 
Lille Pil er en rørende historie om blandt andet familie og 
sammenhold og dét, at de vigtigste ting nogle gange kan  
være de sværeste at tale om. Bogen er støttet af Institut  
Français og udvalgt til IBBY World Honor List i 2014.  
Dette er første gang, kunstneren udkommer i Danmark.  

“Sjippe – det er da lige noget for 
piger, ikke? Hop så lidt højere,” 
sagde træneren og grinede.

 

<- Lille Pil går fra 
klaver til boksning. 
Hun har ingen 
kvindelige forbil-
leder i familien, 
men drømmer 
også om en dag at 
få bryster. “Måske 
bliver de så store 
her?” 

Lille Pil, billedbog af Rémi Courgeon,  
oversat fra fransk af Niss Stricker. 36 sider, hard-
back, 183,96 kr. ekskl. moms, 229,95 kr. vejl.  
Fra 6-7 år og op. ISBN: 978-87-934040-3-8.  
Udgivelsesdato: 29. marts 2017.

Rundtomkring i  
bogen kan man gå 
på hemmelig bog-
stavjagt i illustra-
tionerne, som her, 
hvor et sjippetov 
bliver til et stort S.



  

Hvad nu hvis ... Forstå verden på en ny og overraskende måde
– billedbog af David J. Smith (tekst) og Steve Adams (illustrationer)

En prisbelønnet faktabilledbog, der gør store, uoverskuelige ting små og over-
skuelige. Den tager ting fra din hverdag og bruger dem til at hjælpe dig med 
at forstå fx Jordens historie, Solen og planeternes størrelse. Hvad nu hvis ... er 
skrevet af David J. Smith, forfatter og underviser med mere end 25 års erfa-
ring. Han har også udarbejdet to sider med inspiration og øvelser til undervis-
ningen, som findes bagerst i bogen.

Hvad nu hvis ... Forstå verden på en ny og overraskende måde, faktabilledbog af 
David J. Smith og Steve Adams (illu.), oversat fra engelsk af Stine Dahlgren Faur-
holt, 40 sider, hardback, 183,96 kr. ekskl. moms, 229,95 kr. vejl. Fra 7 år og op. 
ISBN: 978-87-934040-5-2. Udkom 28. februar 2017.
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