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Søren Hemmingsen har igen skrevet en flot og begivenhedsrig bog for børn fra 9-årsalderen. Den
omhandler 2. verdenskrig, og den giver et godt overblik over krigens forløb fra start til slut.
Bogen er kronologisk opbygget, og har et klart fokus på de militære operationer i løbet af krigen;
altså hvordan disse blev udkæmpet og hvordan de hermed blev afgørende for krigens forløb og
dermed også for krigens udfald. Forfatteren skriver i et letforståeligt sprog og bogen er overskuelig
med forholdsvis kort tekst og flotte billeder. Billederne er layoutmæssigt sat godt op og de
understøtter den informative tekst – og mine erfaringer viser, at det gør eleverne mere
interesserede i emnet, når der er flotte illustrationer.
Der er en flot tidslinje bagerst i bogen, så barnet, men også eleven, bliver introduceret til det
kronologiske aspekt i historiefaget. Forfatteren har ydermere benyttet sig af en QR-kode, hvor
man kan lytte til BBC’s radiomeddelelse, hvor Danmark får at vide, at det er blevet befriet. Dette
element gør bogen mere spændende for eleven, da krigens følger og hermed også Danmarks
historie og rolle i krigen bliver mere virkelighedsnær for eleven/barnet.
Få steder i bogen har forfatteren valgt, at lave små “infobokse”, så eleven kan følge op og hermed
udvikle sit historiske fagsprog. Disse små tekstbokse er ideelle til at hænge op i klasserne, da de er
så korte og præcise og hermed forståelige.
Til brug i undervisningen er bogen ikke tilstrækkelig dybdegående. Læreren skal altså have en god
baggrundsviden, for at kunne arbejde ud fra bogen. Derimod vil jeg anbefale hvert kapitel som et
overblik for hvert emne kapitlet udgør, så man får de forskellige vinkler på krigen ud fra bogen.
Teksten er nem at lave spørgsmål til, så eleven får det optimale udbytte af bogen. Der er desuden
udarbejdet opgaver til bogen, som gratis kan downloades på fagklub.alinea.dk.
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