Læs også:

Alle har en bagside (61.2)

Hvor finder
man lykken?

Af Anna Fiske
Vidunderlig og humoristisk billedbog viser,
hvor forskellige kroppe kan være. Kom med
på en herlig rundtur i kroppens funktioner og
udseende. Få også gode snakke om hygiejne,
beklædning, hårvækst, forskellighed, kropssprog
og grænser.
FOR 3-6 ÅR

Min krop er fin

Læs også:

Bare numser

Alberte i børnehave
- Jeg vil kun lege
med Sofia

Af Annika Leone & Bettina Johansson
Kroppe kommer i mange former, størrelser og
farver. Det finder Mira ud af, da hun er i svømmehallen. I omklædningsrummet er der mange
nøgne kvindekroppe med både store og små
numser, runde og lange bryster, fritgående deller, rynker og forskellige former for hårvækst.
FOR 3-6 ÅR

Min helt egen supernavle

Af Ninka Reittu
Bliv begejstret over alt det, som kroppen kan, i
denne søde og poetiske billedbog. Lille er fuld af
undren over kroppens mange funktioner. Han afprøver sin krop og opdager, hvor fantastisk den
er, og hvordan den passer lige præcis til ham.
FOR 3-6 ÅR

LilleStor

Af Karen Vad Bruun & Julie Gry Sveistrup
Smuk billedbog om den skelsættende overgang
fra vuggestue til børnehave. Det er ikke let
at være både lille og stor. Alice er den store i
vuggestuen, men når hun er på besøg i børnehaven, er hun ikke forberedt på at blive lille
igen, og så passer kroppen pludselig ikke helt
sammen.
FOR 3-6 ÅR

Det er okay at føle
Frede flipper ud

Af Trine Bundsgaard & Charlotte Pardi
Serien om Frede og Selma taler empatisk ind
i børnehavebørns hverdag. I ”Frede flipper
ud” handler det om at føle sig overset. Frede
kommer glad i børnehave, for han skal bygge en
hule med Selma, men hun spiller ludo. Frede må
vente, og det er ikke let, når man ikke er så stor.
FOR 3-6 ÅR

Hvad stiller man op med Triste?

Af Eva Eland
Hvad gør man, når man føler sig trist indeni? Et
barn får uønsket besøg af væsenet Triste og lærer hen ad vejen, hvad han kan stille op med det.
Det er en fin idé at bruge et håndgribeligt væsen
til at synliggøre svære og abstrakte følelser for
mindre børn.
FOR 4-6 ÅR

Monsterklammeri

Af Kalle Güettler & Rakel Helmsdal
Lille Monster og Store Monster mærker de
samme store og svære følelser, som børn kan
opleve. I ”Monsterklammeri” bliver der sat ord
og billeder på, hvordan dårlig samvittighed kan
føles, og hvordan man bliver gode venner igen
efter et voldsomt skænderi.
FOR 3-6 ÅR

Venskabets kraft
Mirabel og Astrakan

Af Annika Thor & Maria Jönsson
En gribende fortælling om to meget forskellige
børn, der begge er ensomme og længes efter en
ven, men giver udtryk for det på hver sin måde.
Måske kan de lære noget af hinanden?
FOR 3-6 ÅR

Løven og fuglen

Den lille bog om store følelser

Af Ina Victoria Haller & Lea Letén
I selskab med børnene Ronja og Pelle kommer
man igennem hele følelsesregistret, når de er
til børnefødselsdag hos en kammerat. Bogen
indeholder desuden forslag til dialogisk læsning,
samt idéer til at støtte børns følelsesmæssige
udvikling.

Af Marianne Dubuc
En blid og melodiøs historie om at få en ven,
man ikke vidste, man havde brug for. En efterårsdag finder løven en tilskadekommen fugl. Han
tager sig af den, og de laver alt sammen. Foråret
bringer fugleflokkene tilbage, og den lille fugl
tager med. Løven savner sin ven. Ser han den
igen til efteråret?
FOR 3-6 ÅR

Læs også:
Bogen om
Blom

Af Kathrin Schärer
Stemningsfuld og næsten ordløs billedbog med
illustrationer af forskellige sindstilstande, hvor
dyr viser følelser gennem kropssprog. Kig på
billederne og tal om, hvordan det kan se ud, når
man er bange, glad, spændt, genert, uden for
fællesskabet eller trænger til trøst.

Af Kim Fupz Aakeson & Stian Hole
Aksels bedste ven er flyttet til Australien, og det
store savn sætter gang i mange tanker om, hvad
man kan miste. Aksel føler sig helt tom indeni,
men en dag flytter der en ny dreng ind i nabohuset. Måske kan Aksel finde en ven igen?
FOR 5-8 ÅR

Carl - da Carl og Fanny næsten
fandt en skat

FOR 2-6 ÅR

At være til

Ting der bliver væk

Af Ida Jessen & Hanne Bartholin
Carl og bedstevennen Fanny tager på skattejagt
i skoven. Hånd i hånd stavrer de på opdagelse.
De finder en død fugl og møder også Farmor
og Gamle hr. Grå. Bogen viser, at ordet skat
kan have flere betydninger, og at en tæt, varm
relation også er dyrebar som en skat.
FOR 3-5 ÅR

FOR 2-5 ÅR

Ida og lykkefeen

Af Inger Tobiasen
Fin og hverdagsnær pegebogsserie om Ida og
bedstevennen Kalle. Ida føler sig lidt udenfor,
når Kalle leger med sin kusine Vigga. Hun finder
trøst i den lille lykkefe, hun har i lommen, for den
forstår alt, hvad Ida tænker på.
FOR 2-4 ÅR

Den store bog om superkræfter

Af Susanna Isern & Rocio Bonilla
Flot illustreret billedbog viser, at alle mennesker har en superkraft, der gør én til noget helt
særligt. Bogen giver bud på 18 egenskaber, der
gør det muligt for børn at gå på opdagelse i egne
superkræfter og få boostet deres selvværd.
FOR 4-7 ÅR

Dig og alle de andre (59.1)

Du og jeg og VI

Af Daniela Kunkel
Venskabet mellem to børn er her symboliseret i
væsenet ”VI”, som bor inde i deres hjerter. Når
Sebastian og Emma har det dejligt sammen,
så er ”VI” der også. Men selv bedstevenner
kan blive uvenner, og så skrumper ”VI” ind, og
verden bliver mere kedelig og trist.

Af Siska Goeminne & Merel Eyckerman
Millioner af mennesker myldrer rundt på jorden.
Mange har travlt, mens andre er stille. Nogle
har store familier, og andre er alene. Der findes
mennesker i mange farver og faconer, som bor
mange forskellige steder - men ingen af dem er
lige præcis som dig!

FOR 4-7 ÅR

Læs også:
Hej med dig
Bjørn

Mørkemusen

Af Marianne Iben Hansen & Tea Bendix
En vidunderlig rytmisk og rørende historie om at
stå ved sig selv uanset, hvor meget andre synes,
man skal være som dem. Mørkemusen er modsat
sine søskende stille, introvert og tilbageholdende,
men ender alligevel med at være modigst af alle,
når det virkelig gælder.

Jeg er noget særligt
Du er superelsket

FOR 3-6 ÅR

Af Anne Sofie Allermann
& Anna Margrethe Kjærgaard
Ualmindelig smuk billedbog viser, at det er vigtigt
at betragte verden fra flere vinkler. Orla er på
stranden og finder en sten, som kan ligne noget
forskelligt alt efter, hvordan man ser den. Da
Orla springer ud fra badebroen, opdager man, at
Orla også kan være andet, end man lige tror.

FOR 4-7 ÅR

FOR 5-7 ÅR

Af Ninka Reittu
Hvordan taler man med børn om kærlighed? Det
er der fine bud på i denne poetiske billedbog om
et barn, en forælder og kærlighedens superkraft.
Klædt i superheltedragter bevæger Lille og Store
sig omkring i byen, og mens de leger, udspiller
samtalen om kærlighed sig.

En fin sten

FOR 3-6 ÅR

Jeg er

Af Tessa Linnet & Anja Gram
Her er bogen, der minder dig om, hvor unik og
fantastisk du er. Du er lige præcis, som du skal
være, for der findes kun én af dig i hele verden.
Du er både smuk, elsket, klog, stærk og vigtig ja noget helt særligt!
FOR 4-7 ÅR

Ro på indeni
En fugl i hånden (61.36)

Af Lotte Salling & Lea Letén
Tøm sindet, mærk kroppen, slap af og skab
nærvær i en travl hverdag. Bogen indeholder
mindfulnessremser og -øvelser, der vises
sammen med illustrationer og instruktioner. Der
lægges op til dialog og leg, hvor tillid, accept,
kropsfornemmelse og nærhed er i fokus.
FOR 4-7 ÅR

Seje Sally ingeniør

Lille Pinds puttetid

Af Elvira Fragola
Varm og kærlig godnathistorie om pindsvinet
Lille Pind, der har svært ved at falde til ro ved
sengetid. Der sker for meget oppe i hendes hoved, men heldigvis er Pindemor der med varme
og nærvær. Sammen kigger de på månen og
taler om det smukke ved årstidernes skiften.

Af Andrea Beaty & David Roberts
Rimet historie om Sally, der er den fødte
opfinder. Hun elsker dimser og maskiner, men
en fejlslagen opfindelse får hende til at tvivle på
egne evner. Heldigvis kommer mormor, der har
været flyingeniør, på besøg, og hun inspirerer
Sally til at turde prøve igen.
FOR 4-7 ÅR

FOR 3-6 ÅR
Læs også:
Lille Mille
præsident

Husk at drømme stort
Natbjørnen Tjugga
& kærlighedsblomsterne

Af Emilie Melgaard Jacobsen
Træd ind i Natskoven sammen med Natbjørnen
Tjugga. Her blandt kærlighedsblomsterne er
der trygt og rart at være. Bøgerne om Tjugga
er skrevet som søvnmeditation, der kan styrke
børns selvværd. Titlerne findes også som pegebogsudgaver for de alleryngste.

Bitten og bjerget

Af Kim Hillyard
En charmerende billedbog om en eventyrlysten
flue, der drømmer store drømme. På listen over
Bittens store planer står der: Bestig et bjerg,
inviter gæster til middag og bliv venner med en
haj. Ved hjælp af udholdenhed, tiltro til sig selv
og små, beslutsomme skridt, når hun sine mål.
FOR 3-6 ÅR

FOR 3-5 ÅR

Stjernestunder

Af Lotte Salling & Lea Letén
Skab en behagelig afslutning på dagen med
godnatrim og beroligende massage. Rimene
har omdrejningspunkt i emner, der knytter sig til
nattetide såsom stjernebilleder, skumringstid og
drømme, og hvert rim er ledsaget af forslag til
strøg og berøringer.
FOR 3-7 ÅR

Læs også
Stjerner før
sengetid

Små mennesker, store drømme
(99.4)

Af Lisbeth Kaiser
I denne fine serie om mennesker, der har drømt
stort og opnået utrolige ting, møder du f.eks.
borgerrettighedsaktivisten Rosa Parks. Hun
kæmpede store kampe mod uretfærdighed, fordi
hun vidste, at alle mennesker - uanset hudfarve har samme værdi.
FOR 4-7 ÅR

Læs også:

Fantastiske seje kvinder
der forandrede verden (99.1)

Pelles
piratmødre

Af Kate Pankhurst
Mød 13 modige og dedikerede kvinder, der har
fulgt deres passion og gjort en forskel inden
for både kunst, litteratur, videnskab og politik.
Fælles for de portrætterede kvinder er, at de ikke
har ladet andre definere, hvad der har kunnet
lade sig gøre.

Det vi vil bygge

FOR 5-8 ÅR

Du ka’ godt

Af Chris Haughton
Lille Krabbe skal ud i det store hav for første
gang, og han er noget ængstelig ved tanken. Da
Lille Krabbe overvinder sin frygt og begynder at
tro på sig selv, opdager han, hvor vidunderligt
livet kan udvide sig med nye muligheder og
oplevelser.
FOR 2-4 ÅR

Æggedreng

Af Lars Daneskov & Zarah Juul
Hvad nu hvis det hele var vendt på hovedet, så
kernefamilien med mor, far og børn slet ikke var
det normale? Villys nye venner har både papforældre, to mødre og en far, der er ”donut”. Villy
har bare en far og en mor, så nu vil han gerne
være noget særligt ligesom de andre.

Af Oliver Jeffers
Denne poetiske og kærlige fortælling, der er fyldt
med symbolik, handler om en pige og hendes
far og deres planer og håb. Sammen samler de
værktøj, bygger og forbereder deres fremtid. For
når man er to, kan man næsten alt.
FOR 3-6 ÅR
Læs også
Her er vi

FOR 4-7 ÅR

Morfar flytter ind

Af Eva Susso & Marcus Gunnar Pettersson
En hjertevarm og humoristisk historie, der åbner
for samtaler om kultur- og generationsforskelle.
Haddy og Emils morfar flytter fra Gambia til Sverige for at bo sammen med dem. Det kommer
der mange herlige oplevelser ud af.
FOR 5-7 ÅR

Mig og min familie
Mormor & mormor

Af Rebecca Bach-Lauritsen & Charlotte Pardi
Vidunderlig regnbuebog om mangfoldighed og
de vigtige bånd, der kan være mellem bedsteforældre og børnebørn. I fortællingen om
mormor og mormor er køn ikke vigtigt. Det er
derimod kærlighed i metervis, samværet og
historierne.
FOR 3-6 ÅR

Dengang Amalie fik sindssygt
mange papforældre

Af Kim Fupz Aakeson & Signe Kjær
En humoristisk bog om moderne familiekonstellationer. Amalie vågner en dag op til et hus fyldt
med papforældre. Det er altså noget værre rod,
når der er så mange til at læse godnathistorier,
bestemme aftensmaden og lave regler.
FOR 5-7 ÅR
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