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Danmark
af Troels Gollander
2012 - Serien De Små Fagbøger (46)
Børnebog på vers og med mange fotos om dansk 
velfærd, historie, dyreliv og kendte mennesker.
*

Danmark
af Troels Gollander og Julie Henriques
2012 - Serien Fakta & Fiktion (46)
Lille og letlæst børnebog med mange billeder om 
historie, politik, klima og forholdet til Grønland og 
Færøerne.  
*

Familien på dansk
af Adil Erdem
(30.175)
Hvad er en familie? I Danmark er det meget mere 
end far, mor og børn. Mød den enlige mor, kol-
lektivet, de to bøsser, parret, der har adopteret, 
og en lang række andre familier.
**

Din dansker – nye sider af dansk kultur
af Mads Jakob Kirkebæk
2013 (30.12)
En lærebog med opgaver skrevet af en lærer, der 
underviser i dansk som andetsprog. Hvorfor sæt-
ter danskerne barnevognen udenfor, mens de går 
på café? Hvorfor snakker de ikke sammen i bus-
sen? Og skal man virkelig sige ’du’ til chefen?
***

Velkommen på det danske arbejdsmarked
af Tom Thinggaard Pedersen
2016 (30.26)
’Det tager lang tid at lære at forstå danskerne,’ 
siger en direktør med hollandsk baggrund i bo-
gen. Derfor synes han, at en bog om skrevne og 
uskrevne regler på danske arbejdspladser er en 
god idé. Bogen er også fuld af billeder og bonus-
oplysninger. Fra opskriften på persillesovs til en 
forklaring på årstiderne.
Bogen findes også på arabisk og engelsk.
***

Denmark for Foreign Students and Faculty
af Joyce Kling og Tina Dorthe Nielsen
2002 (30.26)
‘In general people do not come to Denmark for 
the weather,’ står der i denne praktiske guide om 
dansk historie, det politiske system og om livet 
som universitetsstuderende.

Film: Velkommen til Danmark
Instrueret af Erlend Moe 
2003
Filmen følger tre asylansøgere fra Kroatien, Ca-
meroun og Afghanistan. Om deres op- og nedture 
i et Danmark, der fra 1999 ændrer sig meget.

Sværhedsgrad

* Mange billeder og lette ord
** Letlæst
*** For personer, der er læser og forstår  
 en del dansk

Bøger om Danmark

Humor
Danskerne har et afslappet for-
hold til autoriteter, og det ses 
også i humoren. Danskerne 
sætter ytringsfriheden højt, 
hvilket blandt andet resultere-
de i en omfattende krise i 2005, 
fordi danske satirikere tegnede 
profeten muhammed, selvom 
det kunne støde troende musli-
mer. Ligeledes er danskere ofte 
ironiske og siger det modsatte 
af, hvad de mener.



glansbilleder
af Geeti Amiri
2016 (99.4 amiri, geeti)
Dansk-afghanske Geeti Amiri må flygte fra en vol-
delig storebror, der har taget magten i familien ef-
ter faderens død. Hun får ny identitet, lejlighed og 
skole, men mister også kontakten til familien.
Hun er i dag en kendt blogger i Ekstra Bladet og 
Berlingske Tidende og optræder ofte i debatter.

Bus fra Bagdad
af Henrik Saxgren
2012 (30.1645)
En flot fotobog om 46 buschauffører og deres liv i 
Danmark. De fleste er rejst fra krig eller fattigdom 
og bor nu i socialt boligbyggeri ved København, 
Chaufførerne og deres familier kommer  blandt 
andet fra Somalia, Burundi, Tyrkiet, Libanon, Filip-
pinerne, Pakistan, Kosovo, Polen og Bosnien.

Hvor taler du flot dansk!
Af Abdel Aziz Mahmoud
2016 (99.4 mahmouD, abDel aziz)
Efter en tv-debat roste kulturminister Bertel Ha-
arder journalist Abdel Aziz Mahmoud for sin flotte 
udtale. ’I lige måde,’ svarede Abdel. Han er født 
af palæstinensiske forældre og kom til Danmark 
som etårig. Siden han var helt lille, ville han bare 
være en helt almindelig dansker. Det var ikke altid 
lige nemt. 

manu
Af Manu Sareen
2015 (99.4 Sareen, manu)
Han var elsket for sine børnebøger, da han kom i 
Folketinget i 2011 med 14.505 personlige stem-
mer. Manu Sareen, hvis forældre stammer fra 
Indien, blev den første minister med indvandrer-
baggrund. Selv siger han i dag, at den største sejr 
som kirkeminister var, at homoseksuelle fik lov til 
at blive viet i kirken.

Sort land
Af Ahmad Mahmoud
2015 (99.4 mahmouD, ahmaD)
Ahmad vokser op i ghettoen Askerød ved Hun-
dige. Forældrene har været igennem krig og boet 
i palæstinensiske flygtningelejre og magter ikke 
at opdrage Ahmad og hans seks søskende. Hans 
redning bliver ungdomsskolen. For at komme væk 
hjemmefra går han til alt: tysk, madlavning, stunt, 
engelsk, computerspil og film. 

I Danmark må du ikke slå dine børn  
– integration med blødende hjerte

af Samira Darawshe
2016 (99.4 DarawShe, Samira)
Samira bliver ulykkelig i 2011, da hendes tre børn 
bliver tvangsfjernet af kommunen. Hun er splittet 
mellem den traditionelle muslimske kultur med 
det stærke familiefællesskab og den frie kultur i 
Danmark, hvor man selv er vigtigst.

muhameDaneren
af Tarek Omar
2011
Små historier om et helt andet Danmark end det, 
der optræder i medierne. Om at være mere mus-
limsk end de lokale, når man endelig kommer på 
familiebesøg i Libanon. Om hvordan kvinderne 
får lokket mændene væk fra klubben og tilbage 
til familien. Og om imamen, der er besat af porno. 
Forfatteren, som i dag er journalist på dagbladet 
Politiken, er født i Libanon af en palæstinensisk 
far og syrisk mor.  

ny I Danmark – VIrkeLIge HIStorIer

DanmarkS-
kanonen
I 2016 kunne danskerne stem-
me om, hvad der er særligt 
dansk. omkring 60.000 deltog 
og stemte på værdier som 
’tillid’, ’kønsligestilling’, ’Vel-
færdssamfund’ og ’Frisind’. 
Danmarkskanonen medførte 
stor debat, og mange mente, 
at den var udtryk for en na-
tionalisme, der ekskluderede i 
stedet for at inkludere.

CykLIng
efter hollænderne er dansker-
ne det mest cyklende folk i 
europa. I mange byer står der 
bycykler fremme på gaden, 
som man kan leje for få penge. 
enkelte kommuner låner cykler 
gratis ud til deres borgere. Både 
Dansk røde kors og Cyklist-
forbundet afholder cykelkurser 
for voksne udlændinge.



Lykkens brud
af Simona Abdallah
2012 (99.4 abDallah)
Hun er vokset op i den århusianske ghetto Gjel-
lerupparken i Århus, og egentlig skulle hun bare 
gøre som alle andre pæne arabiske piger. Være 
ærbar, blive gift, få mange børn og være en dy-
dig hjemmegående husmor. Simona Abdallah 
ville have et andet liv. Hun ville være musiker og 
spille tromme. Og så fandt hun langsomt ud af, at 
hun var lesbisk. I dag er hun en af verdens eneste 
kvindelige arabiske percussionister.

Vilde sandheder
af Adil Erdem
2016
Dansk-kurdiske Adil Erdem kom til Danmark som 
17-årig og var allerede som helt lille fast besluttet 
på at ville være forfatter. Familien så dog helst, at 
han blev læge eller ingeniør, men Adil holdt fast, 
og i dag har han udgivet en lang række bøger for 
både børn og voksne. Vilde sandheder er digte om 
kærlighed, men også om fremmedhad og krig. 
Ca. to kilo modersmålsundervisning pr barn

En halv liter interkulturel undervisning i folkeskolen 

Hundrede gram respekt for fremmedartede medborgere 

En liter mellemfolkelig forståelse af god kvalitet 

Et bundt tolerance over for de mærkelige traditioner og tro 

Halvtreds gram godt naboskab 

En teske anerkendelse for deres kunnen 

Mindre end en håndfuld politisk mudderkast

To teskeer ligeværdigt medborgerskab 

Et kilo dansk pas

(Fra Adil Erdem: Vilde sandheder)

kærlighed og kulturskyer
af Danial Khalil
2016
Digte skrevet af en ung mand med afghansk bag-
grund. Han er splittet mellem de to kulturer og vil 
på den ene side gerne være en god muslim, på den 
anden side en helt almindelig ung, dansk mand.

Pære-perker-dansk
Noveller redigeret af Tine Flyvholm
2011
En samling historier og tegninger, som især mange 
unge vil finde interessante. Flere af historierne har 
en overraskende slutning, som den om Ahmed, 
Abdullah, Mustafa og Mohammad, der har givet 
op, pakket deres rygsække, råbt kampråbet ’Al-
lahu Akbar’ og er begyndt at gå mod Nørreport 
Station.

rod – en fighters fortælling
af Janus Nabil Bakrawi
2012 (99.4 bakrawi, JanuS nabil)
Det var ikke til at forudse, at Janus Nabil Bakrawi 
skulle blive en kendt, dansk skuespiller. For hans 
familiebaggrund og opvækst er noget rod. Syv 
år gammel bliver han bortført til Jordan af sin far. 
Fire år efter bliver han atter flyttet og anbragt på et 
børnehjem i Danmark.  Men da har han mistet sit 
danske sprog, har lært at løse konflikter ved vold 
og har mistet tilliden til voksne.

Hygge
over hele kloden søger men-
nesker sammen for at snak-
ke, slappe af eller spise. I 
Danmark har vi et særligt ord 
for det: ’Hygge’. Der er så stor 
international interesse for 
hygge, at der er udkommet 
flere bøger. Se for eksempel 
the little Book of Hygge - the 
Danish Way to Live well af 
meik Wiking (30.13) eller How 
to hygge - the Secrets of nor-
dic Living af Signe Johansen 
(64).



Lær DanSk

DanSkkurSer
Lån danskkurser på biblioteket. Biblioteket har bøger, dvd’er, ordbøger og letlæste danske bøger. 
nogle biblioteker tilbyder også gratis adgang til online-sprogkurser via mango Languages. Her er 
også et danskkursus.

DanSke ForFattere
Det er en god idé at læse danske forfattere. Prøv for eksempel Jane aamunds klinkevals, martha 
Christensens Dansen med regitze eller Leif Davidsens Den russiske sangerinde. Det er en krimi af 
en af Danmarks allermest populære forfattere. eller læs Johannes V. Jensens kongens fald. Denne 
mørke historiske roman blev i 1999 ved en afstemning valgt som århundredets bedste i Danmark. 
Du kan også finde lette e-bøger på letbog.dk. Her kan unge og voksne gratis downloade bøger på 
let dansk.

Se mataDor og anDre DanSke FILm
gør som kronprinsesse mary. Hun lærte dansk ved at se filmserien matador! Det er den mest kend-
te danske tv-serie nogensinde. I serien vender forretningsmanden mads Skjern op og ned på den 
lille søvnige by, korsbæk, da han i 1930’erne indvier en ny dametøjsbutik lige over for byens hidtidig 
eneste. Du kan låne den på dvd på biblioteket lige som andre danske serier, eksempelvis krøniken 
og Badehotellet. Badehotellet ligger også gratis online på bibliotekernes filmportal, Filmstriben.
dk.

 BIBLIotekerne 
DIn VeJ InD I Det DanSke SamFunD

De danske biblioteker er nogle af verdens bedste. Du kan låne bøger, musik og film på dit hjemlands 
sprog, læse aviser fra dit hjemland, enten trykte eller digitalt via Pressreader. 

Du kan bruge computere, låne danskkurser, anvende bibliotekets wi-fi, og på børnebibliotekerne er 
der ofte legestuer, børneteater og besøg af sundhedsplejersker.

På verdensbiblioteket.dk kan du streame film og musik på arabisk, tyrkisk, urdu/hindi/panjabi,  
persisk, tamil, bosnisk/kroatisk/serbisk og vietnamesisk.

og det er alt sammen gratis!

’ærligt danskere. man skulle 
tro, at I aldrig har prøvet en 
dansk vinter. Lige så snart 
det begynder at regne lidt, 
flipper alle danskere ud og 
klager over vejret. Det un-
derligt! I er danskere. Vikin-
ger for helvede!’ (komikerne 
adam & noah i ’klogskab til 
danskere’, 2015)

JanteLoVen
Det er ikke en juridisk lov, 
men et sæt leveregler, som 
oprindelig blev beskrevet i 
romanen en flygtning krydser 
sit spor af aksel Sandemose. 
Den kendteste: ’Du skal ikke 
tro, at du er noget’ har bety-
det, at mange danskere ikke 
fortæller, hvad de er gode til, 
og ser ned på pral. 
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netVærk og råDgIVnIng

Frivillignet 

Frivillige støtter indvandrere i at lære dansk, skabe netværk og 
få fodfæste i Danmark.
Flygtning.dk/frivillig

Bydelsmødrene

Kvinder fra minoritetsmiljøet hjælper andre kvinder. Der er by-
delsmødre i over 40 byer i Danmark.
Bydelsmor.dk

uVu – udlændinge Vejleder udlændinge

Frivillige unge med anden etnisk herkomst vejleder andre unge 
om videregående uddannelse i Danmark.
Uvu.dk

Dansk Flygtningehjælp ungdom

Forening, der laver aktiviteter for unge flygtninge. Der findes lo-
kalforeninger i alle regioner.
dfunk.dk – find lokalforeningerne på Facebook

Venligboerne

’Vær venlig i mødet med andre’. Det er tanken bag Venligboerne, 
som hjælper flygtninge og indvandrere såvel som danskere. Der 
er Venligboere i de fleste danske byer. Find din på Facebook.

refugees welcome

Uafhængig organisation, der rådgiver med asyl, familiesammen-
føring, permanent og humanitær opholdstilladelse og statsbor-
gerskab. Refugeeswelcome.dk

Sabaah

Ti år gammelt fællesskab med LGBT-personer (blandt andet ho-
moseksuelle og transkønnede) med etnisk minoritetsbaggrund.
Sabaah.dk

Jurarådgivningen

Jurastuderende fra Københavns Universitet bistår blandt andet 
afviste asylansøgere og giver gode råd om familiesammenfø-
ring.


