


Venskaber
Johanna får en ven
af Yvonne Jagtenberg
Johanna vil gerne lege med Sigurd, som er 
startet i børnehaven. Men Sigurd siger bare 
nej. Johanna bliver ked af det, men da de 
voksne beder hende vise Sigurd rundt og 
forklare ham, hvordan man opfører sig i bør-
nehaven, er hun på pletten.
Fra 3 år

Ih du milde, Gilbert!
af Gemma O’Neill 
Giraffen Gilbert vil gerne møde nye venner, 
men kommer ofte til at fumle, og så kniber 
det med humøret. Men da han hjælper 
aberne op i træet med sin lange hals og mø-
der fuglene højt deroppe, har han pludselig 
alle de venner, han kunne ønske sig.
Fra 3 år

Tim får en ny ven 
af Katharina Wieker
Ude i kolonihaven møder Tim drengen Leon, 
som har en hund. De to drenge har en dejlig 
dag sammen, hvor de leger skjul, spiller 
bold, spiser pølser og bliver vingummi-brød-
re. En dejlig historie om at få nye venner.
Fra 4 år

Pingviner kan ikke flyve! 
af Richard Byrne 
Havmågen Mogens og pingvinen Pingos 
venskab bliver sat på en prøve, da Mogens 
begynder at flyve og Pingo opdager, at han 
ikke kan flyve. Men da Mogens sidder fast i 
et fiskenet under vandet, opdager Pingo, at 
han er en superdykker og en rigtig god ven.
Fra 3 år

Uden dig 
af Geneviève Côté
En dag bliver Kanin og Gris rygende uven-
ner. De remser op for hinanden alle de ting, 
de kan gøre uden den anden. Men når alt 
kommer til alt, er det bedste nu at være 
gode venner og at dele legen.
Fra 3 år

Anton er den ”sejeste” 
af Ursel Scheffler og Jutta Timm
Anton er begyndt i en ny børnehave, men 
har svært ved at få venner. Han vil gerne 
bestemme og han lyver og snyder. Da de 
voksne går ind og hjælper, finder Anton ud 
af, hvordan man skal være en god ven.
Fra 4 år

Mobning
Søde ven! 
af Carrie og Weston og Tim Warnes 
Den store bjørn Buster begynder i skole. 
Buster er klodset og skræmmer de andre 
børn uden at kunne gøre for det. Men da de 
slemme rotter kommer og driller, opdager 
de andre, at Buster er god at have som en 
ven.
Fra 3 år

Kaninen uden ører 
af Klaus Baumgart
En dag finder den ensomme kanin uden 
ører et æg, som han passer godt på. Ud af 
ægget kommer der nok et dyr uden ører 
som ham selv. Men gør der nu også det? 
En sød historie om at acceptere hinandens 
forskelligheder.
Fra 2 år

Super-Charlie
af Camilla Läckberg og Millis Sarri 
En nat drysser der lidt stjernestøv ned på 
babyen Charlie, og pludselig kan han flyve! 
Men storebror bliver mobbet, og INGEN skal 
drille Charlies storebror. En helt igennem 
sød historie om en fremmelig lille babys 
kærlighed til sin storebror.
Fra 3 år



Han må ikke være med!
af Sylvia Schopf og Manfred Tophoven 
Børnene i børnehaven putter kastanjer i 
Antons sko og kalder ham grimme navne. 
Gennem leg får en pædagog børnene til at 
forstå, hvorfor man ikke må holde nogen 
udenfor. Bogen giver et godt afsæt for en 
snak om at drille, og ikke mindst om hvor-
dan man er en god ven.
Fra 3 år

Når jeg bliver mobbet 
af Lis Pøhler og Mike Gordon.
Billedbog der handler om, hvordan det føles 
at blive mobbet, og hvordan man kan tackle 
situationen. Der kan også tages en snak 
om, hvornår børnene selv har mobbet eller 
drillet. Det kan medvirke til at udvikle børns 
bevidsthed om sig selv og andre.
Fra 5 år

Følelsesliv og identitet
af Anna Härmälä 
Hunden Leopold laver sig om for at passe 
ind med de fine hunde. Han farver sig med 
hvide og sorte pletter og barberer alt håret 
af, men de andre sender ham væk. Hjemme 
holder hans venner en fest for ham, for de 
holder af ham præcis som han er! 
Fra 4 år

Jeg er ensom 
af Dorthe H. Budtz og Mike Gordon
Hvis man føler sig ensom, er det godt at 
blive glad igen f.eks. ved at være sammen 
med en god ven. En rigtig fin bog som i 
et forståeligt sprog beskriver følelsen af 
ensomhed og som lægger op til en snak om, 
hvornår barnet føler sig ensom.
I samme serie findes også: Jeg er genert
Fra 5 år

Sara og de små spøgelser 
af Thierry Robberecht og Philippe Goossens 
Sara leger med mors halskæde, men da 
halskæden går i stykker, gemmer hun den 
og tør ikke fortælle mor det. Hver gang hun 
fortæller en løgn om halskæden, kommer 
der et lille spøgelse ud af hendes mund, som 
fylder det hele. 
Fra 4 år

Jeg er misundelig 
af Cornelia Maude Spelman og Kathy 
Parkinson

En lille bjørn fortæller om, hvordan det 
er at være misundelig og jaloux. Man kan 
blive misundelig over, at andre har noget, 
man gerne selv vil have, eller de er bedre til 
noget end én selv. Men hvad kan man gøre 
for at få følelserne til at gå væk? 
Fra 3 år

Henrik og hidsig-dragen 
af Sandra Grimm og Miryam Specht
Når Henrik bliver sur, farer Hidsig-dragen 
rundt i hans mave. Heldigvis får hans ven 
Freja en idé til, hvordan man kan tæmme 
hidsigdragen, og Henrik øver sig i at tæmme 
dragen hver gang, han bliver vred. 
Fra 4 år

Nej!
Noni siger nej 
af Heather Hartt-Sussman  
og Geneviève Côte

Noni kan folde servietter og sige alfabetet 
bagfra. Det eneste Noni ikke kan, er at sige 
nej til veninden Susie, der vil bestemme det 
hele. Selv da Susie klipper hendes hår, tør 
hun ikke sige nej. Men en morgen bliver det 
for meget for Noni! 
Fra 4 år

Undskyld! 
af Norbert Landa og Tim Warnes 
Kanin og Bjørn er de bedste venner. Lige 
indtil den dag de finder noget skinnende 
smukt i skoven. De kan ikke enes om hvad 
det er, eller hvem der skal have det, og de 
skilles som uvenner. Hurtigt finder de dog 
ud af, at de savner hinanden, og at det er 
meget sjovere at deles om tingene. 
Fra 3 år



Nej! sagde Lilletrold
af Kalle Güettler og Áslaug Jónsdóttir 
Det banker på døren.. Det er Storetrold..  
Lilletrold er bange for Storetrold, for han vil 
bestemme alting. Han driller de små, lyver, 
stjæler fra mor og ødelægger Lilletrolds 
legetøj. En dag får Lilletrold nok, og han 
beslutter sig for at sige ”NEJ”.
Fra 3 år

Det er uretfærdigt  
af Lis Pøhler og Mike Gordon 
Det er ikke sjovt at blive uretfærdigt be-
handlet. Hvad nu hvis lillesøster får nye sko 
og det gør du ikke? Det er drønuretfærdigt! 
Alle kan føle, at noget er uretfærdigt. Brug 
bogen til en snak om, hvad barnet synes er 
uretfærdigt og hvorfor?
Fra 5 år

Anton og kunsten at sige nej 
af Katrine Marie Guldager og Kirsten Raagaard 
Anton bryder sig ikke om familiefester. De 
voksne krammer, dikke-dikker og rusker 
ham i håret. Kun hos farfar kan han få lov at 
sidde i fred uden at blive krammet. En skøn 
bog med et kærligt vink til de voksne om at 
behandle børn med respekt.
Fra 5 år

Opdrag-Else 
af Gry Kappel Jensen og Liv Grud Vestbjerg 
Hvis Mikkel roder eller griser, begynder far 
og mor straks at snakke om Opdrag-Else. 
Det tænker Mikkel meget over, for hvem er 
hende Else? En dag kommer damen Opdrag-
Else på besøg, og hun er slet ikke som mor 
og far troede! 
Fra 4 år

Takt og tone
Drengen, der ikke ville  
sige undskyld 
af Kirsten Alhburg og Ida Gantriis
Historien om en dreng, der ikke vil sige 
undskyld. Hverken når han har spildt mad, 
sparket far eller taget mad fra de andre i 
børnehaven. Men da en dame kommer til at 
vælte ham på cykel, og hun siger ”und-
skyld”, kan han mærke hvordan det føles.  
Fra 5 år

Kong Gulerod
af Jeanne Willis og Tony Ross 
Der var engang en lille prins, som blev kaldt 
Kong Gulerod. Han hersede med alle, var 
forkælet og altid utilfreds. En dag fik tje-
nestefolkene omkring ham nok! Nu måtte 
Kong Gulerod selv stå op og lave morgen-
mad. Men når man selv må bestemme, er 
det nemmere at være tilfreds.
Fra 4 år

Jeg er høflig 
af Mike Gordon 
Når man er høflig, så opfører man sig pænt 
og tager hensyn til andre. Man beder om 
lov, husker at sige tak og undskyld. Hvis du 
er høflig, kan andre godt lide at være sam-
men med dig. Hvem er høflig, og hvem er 
uhøflig på tegningerne i bogen?
I samme serie findes også: Jeg er ærlig, Jeg tager 
ansvar, Jeg viser respekt

Fra 5 år

Lille frø 
af Jakob Martin Strid
Lille Frø er slem. Mor og far skælder ham 
hele tiden ud, selvom han slet ikke er slem 
med vilje. Til sidst får Lille Frø nok og rejser 
ud i verden. En uundgåelig skøn bog om en 
uartig frø, som også er et hit ved sengetid 
hos Kronprinsen og Kronprinsessen.
Fra 4 år

Min råbedag
af Rebecca Patterson 
Alting går Bella imod, og hele dagen råber 
hun og opfører sig ganske forfærdeligt. 
Efter en godnathistorie og en snak med 
mor, indser hun, at hun bør sige undskyld.  
En bog med fantastiske billeder, hvor man 
fornemmer arrigskaben, som kun et barn 
kan udtrykke det.



Lille Ulv og Lugtebuks  
- sådan bliver jeg styg og uartig 
af Ian Whybrow og Tony Ross 
Far Ulv og Mor Ulv tager deres børn med på 
café for at lære dem at være rigtig stygge 
og uartige. Lugtebuks er rigtig god til det. 
Han skriger, bøvser og brækker sig, men for 
Lille Ulv er det sværere. 
Fra 4 år

Asger er fræk! 
af Gaby Scholz og Imke Sönnichsen 
Da Asgers mor vækker ham, er han stadig 
træt. De er for sent på den, fordi mor har 
sovet over sig. Asger trækker tiden, fordi 
han synes, at mor er sur. Resten af dagen 
er Anton fræk, og til sidst får mor nok. Mon 
hun sender ham på børnehjem?
Fra 4 år

Du er en grov gris, Bertram! 
af Claudia Boldt 
Grisen Bertram fornærmer alle, som han 
møder på sin vej. Men Rosa er meget dejlig, 
og han vil gerne være venner med hende, så 
da han hører nogen fornærme hende, bliver 
han vred og siger stop. Han får ros og ved 
nu at det er forkert at såre andre.
Fra 4 år

Sille hilser 
af Annika Devert og Jenny Karlsson 
Sille er ude at gå tur. Hun møder mange 
mennesker, som hilser på helt forskellige 
måder. Hun siger både ”hej”, ”goddag” og 
”hvo’n skær’n?” før hun kommer hjem til sin 
mor og bliver hilst med et ”hej min skat”. 
Dét er den måde, hun allerbedst kan lide!
Fra 4 år

Verdens uartigste dreng 
af Kim Fupz Aakeon og og Rasmus Bregnhøi
Verdens artigste dreng hedder Svend Bent! 
Han løber gerne ned med skraldespanden 
og rydder op på sit værelse, men desværre 
kan han ikke lyve, når faster serverer kålrou-
lade, der smager fælt af prut. Derfor sender 
Svend Bents forældre ham på en særlig 
lyveskole. 
Fra 4 år

Hr. Tusindtak 
Af Pierre Winters og Barbara Ortelli
”Nej, nej, nej! Jeg hader dig! Dumme 
mor!” siger Frederikke ofte. Men så møder 
Frederikke Hr. Tusindtak og hans cirkus. 
Hun lærer, at hvis man ikke siger ”tusind 
tak”, så forsvinder candyflossen, og hvis 
trapezsvingerne ikke hjælper hinanden, så 
falder de ned. 
Fra 3 år

Hans og Mathilda 
af Yokococo 
De to katte Mathilda og Hans er helt forskel-
lige. Mathilda er sød og artig, mens Hans 
konstant laver skarnsstreger. En dag går 
Hans for vidt og bliver eftersøgt af politiet. 
Mathilda afslører hans identitet, men hvem 
gemmer sig mon bag Hans’ maske og 
knurhår?
Fra 3 år

Det var ikke mig
af Sandra Grimm og Irmgard Paule
Mors fine billedramme er gået i stykker, og 
selvom det ikke er med vilje, giver Lea hun-
den skylden.  Lea ved godt, at det er forkert, 
og hun ender med at lave en ny ramme. Et 
rigtigt fint billede fra hverdagen, hvor børn 
lærer at tage ansvar for deres handlinger. 
Fra 4 år

”Jeg vil ha’ mad!” skreg prinsessen 
af Tony Ross 
Det tager lidt tid, inden den lille prinsesse 
lærer, at man skal sige ”be’ om” og ikke 
skrige ”jeg vil ha’”. Men til sidst er hun 
blevet så dygtig, at hun kan lære trolden, at 
det ikke alene hedder ”be’ om”, men også 
”tak”. 
Fra 3 år
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