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Skjønnlitteratur   

Boyne, John;  

 

Gutten i den stripete 

pyjamasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006 

Handlingen i denne romanen foregår 

i Tyskland 1942. Bruno og familien 

bor i Berlin. Men faren får en ny og 

bedre jobb. De må flytte til et sted 

som er omringet av høye gjerder. 

Ikke er det noen å leke med der 

heller. Bruno bestemmer seg for å 

utforske området for bak gjerdet 

ser han mange mennesker. På sin 

oppdagelsesferd møter han en 

annen gutt som har det helt 

annerledes en han selv. De to blir 

venner, men vennskapet mellom de 

to guttene får fatale konsekvenser. 

 
Boyne, John 

 

Gutten på toppen av fjellet 

 

 

 

 

 

 
 

2016 

Pierrot vokser opp i Frankrike hos 

sine foreldre, men når de begge dør 

er det den fremmede tanten 

Beatrix i Tyskland som overtar 

ansvaret for gutten. Hun arbeider 

som husholderske på et landsted, 

men personen hun arbeider for, 

endrer livet til pierrot totalt. Det 

blir hemmeligheter, forræderi og 

brutalitet av verste sort.  

 

Dahl, Tor Edvin 

 

Tyskerne kommer  

Adolf og banden hans 1 

 

 

 

 

  
2013 

Handlingen foregår i Oslo. Året er 

1940 og tyskerne angriper Norge. Vi 

møter gutten Adolf, søsknene 

Borghild og Mikael samt jenta Irene 

og den snåle fetteren Kurt. Sammen 

danner de en liten bande som prøver 

å ødelegge for tyskerne som råder i 

gatene. Det er store spenninger 

mellom barna og også de voksne.  

Hvem er til å stole på og hvem 

jobber for tyskerne i det skjulte? 

 

Serie. 
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Holmberg, Mikael; 

 

26.november; fire 

fortellinger fra det norske 

Holocaust 

(tegneserie) 

 

 

 

 

 

 

 
2010 

Den 26. November 1942 gikk norsk 

politi til storaksjon mot norske 

jøder. Menn, kvinner og barn ble 

arrestert og deportert til 

Auschwitz. Tegneseriealbumet 

handler om hva som skjedde rundt 

denne datoen. Fire norske jøder 

forteller. Tre av dem klarte å 

flykte, én av dem overlevde to og et 

halvt år i Auschwitz og Buchenwald. 

Tegneseriehistoriene er basert på 

intervjuer med Gerd Golombek, 

Rosa Tankus, Siegmund Korn og 

Samuel Steinmann. 

 

Kaurin, Marianne 

 

Nærmere høst 

 

 

 

 

 

  
2012 

Året er 1942. Vi befinner oss i 

Oslo.  

Ilse som er 15 år, er i opprør mot 

moren og forelsket i nabogutten 

Herman som i skjul driver illegalt 

arbeid. Krigen hardner til, og en dag 

kommer tyskerne og henter familien 

Stern. Da har allerede Ilse flyktet 

med sin kjæreste Herman fordi hun 

egentlig hadde en stor krangel med 

sin mor. Sorgen over at hun blir 

igjen alene er enorm. Og hva gjør 

hun når hun ikke lenger har familien 

sin, og kun tyskere som er på jakt 

etter henne? 

 

Preus, Margi 

 

Spiongutten 

 

 

 

 

2015 

Den unge gutten Espen blir med i 

motstandsbevegelsen under krigen. 

Et svært farlig arbeid, hvor det 

minste feilgrep vil bli avslørt av det 

beryktede tyske politiet Gestapo. 

Vanskelig er det også når 

bestevennen blir nazist.  Som spion 

utsettes Espen for stor fare og må 

flykte til Sverige.  
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Zusak, Markus; 

 

Boktyven 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007 

Året er 1939, og vi befinner oss i 

Nazi-Tyskland. Ni år gamle Liesels 

foreldre er sendt i 

konsentrasjonsleir, og Liesel bor 

hos fosterforeldre i Himmelgaten i 

München. En dag dukker jøden Max 

Vandenburg opp, og blir holdt skjult 

i familiens kjeller. Liesels fosterfar 

lærer henne å lese, og hun oppdager 

at hun ikke kan motstå bøker. 

Derfor stjeler hun dem, og deler 

historiene med naboene i 

bomberommet og med Max. 

 

 
 

Faktabøker   

Lindh, Knut 

 

Adolf Hitler 

 

 

 
2006 

Biografi om Hitler. 

Boka beskriver Hitlers oppvekst, 

hvordan han kom til makta og det 

tredje rikets undergang. Hva skapte 

tidenes mest brutale og hensynsløse 

politiker? 

 

Skjønsberg, Harald; 

 

Da krigen kom  

 

 

Boka handler om hvordan barn i 

Norge opplevde andre verdenskrig. I 

tillegg forteller den om dramatiske 

hendelser som senkingen av Blücher 

og jødeforfølgelsene. Med 

kildehenvisninger. 

 

Skjønsberg, Harald; 

 

Historier om krigen 

 

Boka inneholder 13 historier om 

mennesker som levde under den 

andre verdenskrigen. Du kan blant 

annet lese om flukten til kongen og 

regjeringen, om Vidkun Quisling, om 

motstandsarbeid, om hverdagsliv 

under krigen og om krigsseilerne. 

Med litteraturliste og register. 
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Wood, Angela Gluck; 

 

Holocaust; historien og 

menneskene  

 

 

 

 

 

I ord og bilder forteller boka om den 

systematiske utryddelsen av jødene 

under andre verdenskrig. Den 

inneholder kart og historiske 

tidslinjer, samt fortellinger fra 

overlevende. Forfatteren setter 

også Holocaust i et historisk 

perspektiv. Med ordliste og register. 

 

 

Willoughby, Susan; 

 

 

 

Boka forklarer hvilke konflikter og 

krefter som lå bak holocaust, 

forteller hvem ofrene var og hvor 

mange som ble drept. Boka har kart, 

faktaoversikter, tidslinjer, 

ordforklaringer, oversikt over annet 

lesestoff, kilder og register. 

 

 

Vinke, Herman; 

 

Sophie Scholls korte liv 

 

 

 

I 1943 ble Sophie Scholl, 21 år dømt 

til døden for å ha kjempet mot krig 

og nazidiktatur sammen med to 

andre unge mennesker,. Boka 

forteller om motstandsgruppa "Den 

Hvite Rose". Gjennom brev, 

dagboksnotater og samtaler, gjøres 

leserne kjent med de tre og det de 

kjempet for.  

 

Boka er filmet. 

 

 

 
Anmeldelser av Hanne Dahll-Larssøn og Siri S. Andersen (Pedagogisk senter). Listen er redigert og tilpasset SUS. 
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