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Introduktion og læsevejledning
Dette katalog er henvendt til fagfolk, som arbejder 
med børn i alderen 0-6 år og indskolingen. 
Vi har samlet dansk og udenlandsk litteratur, der kan være relevant i dit pædagogiske arbejde, hvor fokus 
er på børns følelser og hverdagsoplevelser - set fra børneperspektiv.
Kataloget er bygget op over 10 temaer. Hvert tema er inddelt i farvekoder, der gør det let og overskueligt at 
arbejde med – se nedenfor. Derfor kan du også anvende kompendiet som et opslagsværk i dit 
pædagogiske arbejde.

Baggrund
I Tværfagligt Center for Børn & Unge oplever vi blandt fagfolk i daginstitutionerne en efterspørgsel efter 
pædagogiske redskaber, der kan understøtte barnets følelsesmæssige udvikling.
Barnets følelsesmæssige udvikling er i fokus i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt under lære-
planstemaerne omkring alsidig personlig udvikling og den sociale udvikling. At læse bøger sammen med 
børnene er en vigtig brik i barnets sproglige udvikling. Kommunikation og sprog er ligeledes et særskilt 
tema i læreplanen. 
Derfor ønsker vi, at dette katalog kan inspirere til at snakke om følelser og også til jeres videre arbejde 
omkring den styrkede pædagogiske læreplan.
God læselyst!

Jesper Andersen Leth    Maya Frimand Sommer
Pædagogisk vejleder,     Pædagogisk vejleder,
Tværfagligt Center for Børn & Unge   Tværfagligt Center for Børn & Unge
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Når mormor bader mig, 
indtil jeg får en prop
Billedbog. Rose er på besøg hos mormor og 
skal bade i badekarret. Først skal man tisse og have tøjet af, 
og det er så sjovt at plaske og lege, at Rose slet ikke vil op 
igen.

Tema: Bad. Bedsteforældre
Forfatter: Mette Egelund Olsen 
Udgiver: Høst 
Udgivelsesår: 2010
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Når jeg køber ind, 
indtil mor får nok
Billedbog. Rose er med mor i supermarkedet. 
Hun hjælper med at købe ind, men pludselig
syntes mor, at hun har hjulpet nok.
Og så bliver Rose sat op i indkøbsvognen.

Tema: Indkøb. Supermarkeder
Forfatter: Mette Egelund Olsen 
Udgiver: Høst 
Udgivelsesår: 2009
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Noni siger nej
Billedbog. Noni kan næsten alt, men hun kan ikke 
sige nej til sin bedste veninde Susie. Noni finder sig i alt,
og selv da Susie klipper hendes hår og farver pandehåret 
rødt, tør hun ikke sige nej. Men en morgen, da Susie vil spise 
de sidste af Nonis yndlings-cornflakes, bliver det for meget for 
Noni!

Tema: Venskab. Vrede. Identitet.
Forfatter: Heather Hartt-Sussman 
Udgiver: Arvids 
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Vrede
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Hvem er sur?
Billedbog. Nalle bygger et tårn af klodser.
Katten vil gerne være med, men det må han ikke.
Katten og Nalle bliver uvenner, slår hinanden 
og begynder at græde begge to. Men de bliver gode venner 
igen.

Tema: Ked af det. Venner/uvenner 
Forfatter: Stina Wirsén  
Udgiver: Vilde Dyr, eksp. DBK 
Udgivelsesår: 2017
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Kaj, dumme Kaj
Billedbog. Det hus, Kaj har bygget med sine klodser, vælter, 
og Kaj bliver sur. 
Men så kommer mor og hjælper.

Tema: Lege
Forfatter: Mats Letén  
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 1999
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 2 - 4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Alexander bliver vred
Billedbog med ideer til dialogisk læsning og gode råd om ven-
skab. En dag bliver Alexander godt gal i børnehaven - så gal, 
at han har svært ved at styre arme og ben. Han har svært ved 
at få styr på sig selv igen, men heldigvis hjælper pædagogen, 
Thomas, ham. Med ideer til dialogisk læsning og gode råd om 
venskab.

Tema: Vrede. Konflikter. Børnehaver. Venskab
Forfatter: Line Kyed Knudsen 
Udgiver: Carlsen  
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år
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Gal på alt og alle: Peter og 
Sofie og problemvrede
Peter og Sofie er meget forskellige, men de har en ting til fæl-
les. De bliver alt for hurtigt vrede over alt for små ting. Bogen 
afsluttes med et kapitel til de voksne, der vil prøve at forstå 
meget vrede børn, så de bedre kan hjælpe dem.

Tema: Vrede. Psykologi. Børn. Konflikter
Forfatter: Anne Vibeke Fleischer & Rikke Mølbak 
Udgiver: Dansk Psykologisk Forlag 
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 55 sider, illustreret
Målgruppe: 4 - 8 år samt til højtlæsning
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Gedekiddet som talte til ti
Billedbog. Gedekiddet er stolt af, at det kan tælle til ti. 
De andre dyr bliver rasende over at blive talt 
og forfølger kiddet. De må dog indse, at det kan være 
nyttigt at kunne tælle.

Tema: Begrebsindlæring. Tal.
Forfatter: Alf Prøysen & Tine Modeweg-Hansen 
Udgiver: Høst 
Udgivelsesår: 2003
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3 - 5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år 

Hvordan fru G. blev så gna-
ven og hvorfor hun ikke er 
gnaven længere
Billedbog. Fru G har ikke altid været gnaven. Engang var hun 
en sød lille pige, der blev mobbet af de andre børn. Men så 
møder Fru G som voksen en sød lille pige, der også bliver 
mobbet, og hun bliver glad igen.

Tema: Mobning. Ensomhed. Vrede. Venskab
Forfatter: Sonja Bougaeva 
Udgiver: Turbine  
Udgivelsesår: 2015
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år
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Nej! sagde Alfons Åberg
Det er spisetid, men Alfons har slet ikke tid til at spise. 
Han vil meget hellere lege med den søde kat, Pusser. ”Nej! 
sagde Alfons Åberg” er en sjov historie om Alfons Åberg til alle 
de mindste. Far har sagt til Alfons, at det er tid til at spise,
men det gider Alfons ikke, så han siger nej. Han siger nej så 
meget, at far til sidst bliver sur, og hvad gør man så? Hvordan 
bliver man venner igen?

Tema: Forældre/barn relation. Venskab/uvenskab.
Forfatter: Gunilla Bergström
Udgiver: Gyldendal
Udgivelsesår: 1994
Målgruppe: 2-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Hvem griner sidst? Sagde
Alfons Åbergs far
Alfons og Mille bygger et landskab. Det skal bruges til stjerne-
krig, bare på riddertiden. Og de har lidt travlt, for det hele skal 
være færdigt, inden Alfons Åbergs store fætre kommer. Så skal 
de lege alle fire! Men sådan går det ikke. I stedet bliver alle 
uvenner, og Alfons Åbergs far bliver ENORMT VRED!

Tema: Legerelationer. Venskab/uvenskab. Vrede
Forfatter: Gunilla Bergström 
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 2012
Målgruppe: 2-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Store røde vrede
Malte kommer hjem og er i rigtig dårligt humør! Det bliver ikke 
spor bedre, da han skal have aftensmad, som han bestemt ikke 
bryder sig om. Far sender Malte op på værelset, hvor vreden 
vokser og vokser inden i ham, indtil STORE RØDE VREDE til 
sidst kommer væltende ud. En historie om, hvordan følelsen af 
vrede nogle gange kan vokse sig kæmpestor - og om hvordan 
man kan opdage og håndtere den, så den ikke tager overhånd.

Tema: Følelser (vrede)
Forfatter: Fanny Bruun
Udgiver: Bolden 
Udgivelsesår: 2013 
Omfang: 
Målgruppe: 3-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år
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Viktor bliver virkelig vred 
Billedbog. Selv om Victor kan blive meget vred, så er der en 
årsag til vreden. Der er også forskellige måder, som Victor kan 
bruge til at håndtere sin vrede,når den opstår.

Tema: Vrede
Forfatter: Dagmar Geisler 
Udgiver: Lamberth  
Udgivelsesår: 2013
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Tal pænt Peter!
Billedbog. Peter er ellers en sød og rar dreng, men en dag bli-
ver han meget vred. Han råber og bander og skælder alle ud, 
men pludselig bliver der meget stille.

Tema: Vrede. Venskab 
Forfatter: Eva Rust & Maki 
Udgiver: Turbine  
Udgivelsesår: 2017
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Willi er sur
Billedbog. Willi er sur, fordi han ikke må få sin gamle sut med i 
børnehave.Han hænger sutten på et suttetræ og bliver glad, da 
han møder en pige, der også afleverer sin sut.

Tema: Sutter
Forfatter: Kirsten Sonne Harild 
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 2010
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år
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Baby er ked af det
Pegebog. Baby er utilfreds og græder. 
Intet kan trøste hende. Men da hun får mange knus af mor, 
bliver hun glad.

Tema: Tryghed 
Forfatter: Ann Forslind   
Udgiver: Sesam 
Udgivelsesår: 2006
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 1-3 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 1 år

En dårlig dag – og hvordan 
du bliver glad igen
En samling af dyrefotos der, ledsaget af en kort tekst, illustrerer 
aspekter af livets mere triste sider, og om hvordan man genfin-
der glæden.

Tema: Livsglæde. Dyr
Forfatter: Bradley Trevor Greive 
Udgiver: Rosinante   
Udgivelsesår: 2015
Omfang: 102 sider, illustreret 
Målgruppe: 
Biblioteket  
anbefaler: 

Ida bliver ked af det
Ida leger riddere med legekammeraten Kalle, men så bliver de 
uvenner, da Ida ikke må låne Kalles sværd. En lille historie om 
at være ked af det, og hvordan man bliver gode venner igen.

Tema: Ked af det. Uvenner/ venner
Forfatter: Tobiasen 
Udgiver: Turbine   
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år 

Ked
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Anton og Dino 
Billedbog. Anton trækker alt fyldet ud af tøjdyret Dino. 
Først er det sjovt, men så bliver Anton ked af det. 
For Dino bliver helt flad. Mon mormor kan hjælpe?

Tema: Tøjdyr
Forfatter: Lene Fauerby & Kirsten Raagaard 
Udgiver: Gyldendal   
Udgivelsesår: 2006
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Kaj er hest
Billedbog med ledsagende tegnillustrationer. 
Kaj leger, at han er hest og giver tøjdyret Lise en ridetur. 
Men hun falder af den vilde hest. Heldigvis kommer mor 
og trøster.

Tema: Tegnsprog. Lege
Forfatter: Mats Letén 
Udgiver: Materialecentret 
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år, for hørehandicappede
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Store monstre græder ikke
Billedbog. Lille monster er bedre end Store Monster til alting. 
Der gør Store Monster ked af det, men så foreslår lille monster, 
at Store Monster skal lære ham at svømme.

Tema: Trolde. Monstre. Misundelse. Jalousi. 
Forfatter: Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Áslaug Jónsdóttir  
Udgiver: Torgard , eksp. NBC  
Udgivelsesår: 2008
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år
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Lille frø
Billedbog. Lille Frø kommer til at bo hos familien Frø. Men han 
er meget slem. Og til sidst rejser Lille Frø ud i verden, fordi han 
tror, at ingen kan lide ham! Men mon ikke det ender godt til 
sidst?

Tema: Frøer. Anderledes. Opførsel 
Forfatter: Jakob Martin Strid    
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 2005
Omfang: 27 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Betty har en hemmelighed
Billedbog. Betty har en hemmelighed. Hun har fået en kæreste, 
men hun ved ikke helt, hvad man bruger en kæreste til? 
Heldigvis ved far en masse om den slags. Han er jo kæreste 
med mor.

Tema: Familien. Hverdagen. Kærester. Kærlighed
Forfatter: Alberte Winding 
Udgiver: Gyldendal   
Udgivelsesår: 2013
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Det er dejligt, når -
Billedbog. To pingviner - en mor og hendes unge - hjælper 
hinanden i  haven, laver overraskelser, leger, danser, går i bad 
osv. Figurerne er tegnet på ensfarvet baggrund i alle grundfar-
ver.

Tema: Mor-Barn. Hjælpsomhed. Hygge
Forfatter: Mary Murphy  
Udgiver: Klematis    
Udgivelsesår: 1997
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år 
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Mig og dig – og os to 
Billedbog. Kanin og Gris skal sove i telt. Kanin er bange
for uhyrer, og Gris er bange for mørket. Hvordan kan de to ven-
ner hjælpe hinanden, og komme til at sove godt?

Tema: Dyr. Venskab. Mørkeræd
Forfatter: Geneviève Côté 
Udgiver: Arvids    
Udgivelsesår: 2014
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Kaj er farlig
Billedbog. Kaj har fået en tigermaske, og han skræmmer både 
Lise og mor. Men da mor får den på, bliver det rigtig farligt!

Tema: Lege. Gys. Bange
Forfatter: Mats Letén 
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 1997
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Frode. Havets skræk
Billedbog. Fisken Frode svømmer rundt i havet og skræmmer 
de andre fisk. Han forstår ikke helt hvorfor, men heldigvis er 
han altid sammen med sin gode ven, hajen Finn.
.

Tema: Fisk. Havet. Venner. Bange
Forfatter: Megan Brewis 
Udgiver: Flachs   
Udgivelsesår: 2018
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Bange
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Den dag Leopold blev bange
Billedbog. Leopold bliver bange, da han møder Keld-Orne og 
hans venner. De vil tæve Leopold. For at forsvare sig, smør 
Leopold sin bluse ind i ildelugtende ost og sild. Men kan det 
skræmme Keld-Orne væk?

Tema: Bange. Mobning
Forfatter: Dina Gellert     
Udgiver: Bolden   
Udgivelsesår: 2010
Omfang: 44 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Monstre i mørket
Billedbog. Lille monster er lidt bange for vilde dyr og uhyrer om 
natten. Du er vel ikke bange for noget, Store Monster, spørger 
lille monster. Store Monster er alligevel lidt bange, men sam-
men jager de uhyret væk, for sammen er de modige.

Tema: Trolde. Monstre. Bange. Mod
Forfatter: Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Áslaug Jónsdóttir 
Udgiver: Torgard 
Udgivelsesår: 2009
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Garmanns gade
Billedbog. Roy fra fjerde bestemmer og lokker Garmann til at 
sætte ild til Frimærkemandens have. Efter branden er slukket, 
opstår et venskab mellem den gamle mand og drengen.

Tema: Mod. Bange. Venskab. Alder 
Forfatter: Stian Hole  
Udgiver: Høst     
Udgivelsesår: 2010
Omfang: 44 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år 
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Garmanns sommer 
Pludselig er det sidste søndag i sommerferien, og Garmann 
skal starte i skole i morgen. For allerførste gang. Garmann er 
mærkeligt urolig – ja, nærmest bange.

Tema: Bange. Usikkerhed. Skolestart
Forfatter: Stian Hole 
Udgiver: Høst & Søn    
Udgivelsesår: 2006
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 5-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 5 år



Noni siger stop
Billedbog. Noni er bange for at miste sine venner i skolen, 
hvis hun siger noget, når de driller Hektor. Men det gør for ondt 
i maven at lade være.

Tema: Venskab. Følelser. Mobning
Forfatter: Heather Hartt-Sussman 
Udgiver: Arvids    
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farverr
Målgruppe: 4 - 7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Frode. Havets skræk
Billedbog. Fisken Frode svømmer rundt i havet og skræmmer 
de andre fisk. Han forstår ikke helt hvorfor, men heldigvis er 
han altid sammen med sin gode ven, hajen Finn.
.

Tema: Fisk. Havet. Venner. Bange
Forfatter: Megan Brewis 
Udgiver: Flachs   
Udgivelsesår: 2018
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Sammen med dig
Billedbog. Gris og Kanin spiller teater. De kan ikke blive enige 
om, hvad de skal spille, og kommer op at skændes. Heldigvis 
bliver de hurtigt de bedste venner igen.

Tema: Dyr. Venskab. Forskelle 
Forfatter: Geneviève Côté  
Udgiver: Arvids   
Udgivelsesår: 2013
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Venskab
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Garmanns hemmelighed
Garmanns mor tror, at alle mennesker har hemmeligheder, 
og sådan en har Garmann da også. Han deler hemmeligheden 
med den ene af tvillingerne, og selvom de to piger ligner
hinanden uden på, er Johanne slet ikke som sin søster, Hanne.

Tema: Venskab. Hemmeligheder
Forfatter: Stian Hole
Udgiver: Høst & Søn
Udgivelsesår: 
Omfang: 
Målgruppe: 5-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 5 år

Uden dig
Billedbog. Kanin og Gris er bedste venner. En dag bliver de 
uvenner og remser op for hinanden alle de ting, de kan gøre 
helt alene. Men i sidste ende er det nu alligevel 
sjovere at dele oplevelserne

Tema: Kaniner. Grise. Venskab Kaniner. Grise. Venskab
Forfatter: Geneviève Côté 
Udgiver: Arvids  
Udgivelsesår: 2012
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Mig og dig 
Billedbog. Kanin og Gris er bedste venner. 
En dag får Kanin lyst til at være Gris og omvendt. 
Men mon ikke de alligevel er bedst til at være sig selv?

Tema: Kaniner. Grise. Venskab. Forskelle
Forfatter: Geneviève Côté 
Udgiver: Arvids    
Udgivelsesår: 2012
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år
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Mig og dig – og os to 
Billedbog. Kanin og Gris skal sove i telt. Kanin er bange
for uhyrer, og Gris er bange for mørket. Hvordan kan de to ven-
ner hjælpe hinanden, og komme til at sove godt?

Tema: Dyr. Venskab. Mørkeræd
Forfatter: Geneviève Côté 
Udgiver: Arvids    
Udgivelsesår: 2014
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Pigen med fuglenæbbet
Billedbog. Sols forældre skændes. Sol laver et fuglenæb, tager 
det på og forvandles til en fugl, som sidder i et træ og holder øje 
med forældrene. Efter et stykke tid falder forældrene igen til ro.

Tema: Skænderier. Familien. Fantasi. Fugle
Forfatter: Mette Soraya Svane 
Udgiver: Svane    
Udgivelsesår: 2018
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 5-7 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 5 år

Anton er den ”sejeste”
Billedbog. Anton er begyndt i en ny børnehave. Jette synes, 
han er sej, men han leger ikke med tøser. Det er svært at få lov 
til at være med i drengenes leg, for Anton vil gerne bestemme.

Tema: Børnehaver. Venskab 
Forfatter: Ursel Scheffler 
Udgiver: Lamberth    
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-6 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 4 år

Venskab
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Hvorfor skal jeg lære at sige 
pyt? 
En historie om Bertil, som lærer at blive glad igen
Billedbog. Bertil bliver vred og ked af det, da hans venner leger 
en leg, som han ikke har lyst til at være med til.
Men en lille fugl lander på hans skulder, og den lærer ham at 
sige pyt.

Tema: Venskab. Meditation. Selvværd
Forfatter: Signe Johanne Rhode 
Udgiver: Historia 
Udgivelsesår: 2017
Omfang: 44 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Skal vi være venner? 
Sara og Rune lærer om sociale kompetencer.
Otte historier om Sara og Rune og deres oplevelser under leg. 
Historierne kan give gode ideer til at blive en god ven. 
Med oplæg til samtale og et efterord, henvendt til de voksne.

Tema: Venskab. Legekammerater
Forfatter: Käte From & Rikke Mølbak 
Udgiver: Dansk Psykologisk Forlag   
Udgivelsesår: 2014
Omfang: 56 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 4-8 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Willi Begynder i børnehave 
Billedbog. Willi begynder i børnehaven. Han gemmer sig bag 
sin cykelhjelm, men opdager hurtigt, at det er sjovt at lege med 
de andre børn.

Tema: Børnehaven. 
Forfatter: Kirsten Sonne Harild & Inger Tobiasen 
Udgiver: Gyldendal     
Udgivelsesår: 2007
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-3 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år
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Når lillebror er lille, indtil det 
er stort at være stor 
Billedbog. Roses lillebror må lege med maden og sove i mors 
seng, fordi han er så lille. Rose må noget lillebror ikke må, fx 
køre i rutsjebane og bage kager, og så holder hun meget af 
ham.

Tema: Søskende. Storesøster. Jalousi
Forfatter: Mette Egelund Olsen 
Udgiver: Høst     
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

På toppen af bakken
Billedbog. Bertil og Eddie er allerbedste venner, og hver dag 
leger de på bakken med deres papkasser. En dag dukker en 
ny dreng op, Nor. Eddie inkluderer ham straks, men Bertil bliver 
jaloux og usikker og føler sig sat udenfor.

Tema: Venskab. Fantasi. Jalousi
Forfatter: Linda Sarah (f. 1949)  
Udgiver: Carlsen     
Udgivelsesår: 2018
Omfang: 36 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-6 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Viola og Veninderne
Billedbog med ideer til dialogisk læsning og gode råd om 
venskab. Viola er glad for at gå i børnehave, men hun føler sig 
udenfor, når hun ikke må være med i en leg, og så kan det 
godt være svært at gøre det rigtige. 

Tema: Ensomhed. Piger. Jalousi. Mobning. Børnehaven
Forfatter: Line Kyed Knudsen 
Udgiver: Carlsen    
Udgivelsesår: 2015
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Jalousi
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Når far putter mig, indtil han 
sover 
Billedbog. Pigen Rose skal puttes af sin far. Der en masse 
ritualer, som skal klares, og far falder først i søvn. Og så er det 
Roses tur til at tage over.

Tema: Sovetid
Forfatter: Mette Egelund Olsen & Lea Letén 
Udgiver: Høst  
Udgivelsesår: 2008
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Ida glæder sig 
Billedbog. Ida tænker på alle de ting, man kan glæde sig til. 
En af dem er fødselsdag. I pakken fra Kalle er der mange pak-
ker inden i hinanden, og så har Ida god tid til at glæde sig, 
mens hun pakker op.

Tema: Glæde. Forventninger. Fødselsdage
Forfatter: Inger Tobiasen 
Udgiver: Turbine 
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år

Hvorfor bliver Hermann glad? 
Billedbog med oplæg til samtale og dukkespil. Hermann leger 
i haven. Han gider ikke med på udflugt med lillesøster, far og 
mor. Men da han opdager, de skal til stranden,bliver det en 
sjov dag, og Hermann er rigtig glad. Der findes fingerdukker, 
der underbygger bogen.

Tema: Glæde. Udflugter. Strandture
Forfatter: Mette Honoré (f. 1972) 
Udgiver: Special-pædagogisk Forlag    
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 20 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Glæde
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Den store snikke snakke bog 
Billedbog. Roses lillebror må lege med maden og sove i mors 
Billedbog med introduktion og forslag til dialogisk læsning. Vi 
følger børnene Pelle og Ronja, hvis dag byder på situationer, 
der er velkendte for de fleste børn. 

Tema: Børn. Hverdagen
Forfatter: Ina Victoria Schou Haller
Udgiver: Carlsen     
Udgivelsesår: 2015
Omfang: Ca. 60 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 1- 4 år, for dialogisk oplæsning
Biblioteket  
anbefaler: fra 1 år

Min dag i vuggestue
Billedbog med rim om en dag i vuggestuen. Bogen indeholder 
også spørgsmål til sproglig stimulering og forslag til aktiviteter.

Tema: Vuggestuer. Lege. Rim 
Forfatter: Marianne Iben Hansen   
Udgiver: Carlsen      
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 1-3 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 1 år

Min dag i børnehave
Billedbog. Katinka og Frederik har superheltekræfter, fordi de 
er gode til at være venner, undgå mobning, vise respekt og 
hjælpe andre. De klarer mange situationer i børnehaven ved at 
vise mod og tage ansvar.

Tema: Venner. Konflikter. Trivsel. Børnehaver. 
Forfatter: Ina Victoria Haller 
Udgiver: Carlsen    
Udgivelsesår: 2017
Omfang: 36 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-5 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 4 år

Hverdag
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Far, mor og børn 
En samtalebog for børn om familien. Indeholder små episoder 
med korte tekster og enkle billeder.

Tema: Børn. Samtale. Familier. Forældre
Forfatter: 
Udgiver: Gyldendal   
Udgivelsesår: 2018
Omfang: Ca. 60 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-9 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Indeni mig - og i de andre: 
En bog om børn og følelser 
En samtalebog om barnets egne og andre menneskers 
følelser fortælles ved hjælp af små episoder med korte tekster 
og enkle billeder.

Tema: Samtale. Empati
Forfatter: 
Udgiver: Gyldendal  
Udgivelsesår: 2015
Omfang: Ca. 60 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 3-9 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3 år

Den lille bog om store følelser 
Billedbog om børns følelser. Sammen med Pelle og Ronja ople-
ver vi alt fra vrede til latter, mens de er til børnefødselsdag. 
Med introduktion og forslag til dialogisk læsning.

Tema: Følelser. Børn
Forfatter: Ina Victoria Haller 
Udgiver: Carlsen     
Udgivelsesår: 2016
Omfang: 44 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 2-6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år
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En dag i vuggestuen 
smørklatten 
Billedbog. Roses lillebror må lege med maden og sove i mors 
Billedbog. Følg med i hverdagen på vuggestuen. Børnene 
leger, de går tur og får en lur. Du kan på hver side også se 
tydelige tegninger af nogle af de ting, børnene bruger, 
leger med og spiser.

Tema: Vuggestuen
Forfatter: Louise Langhoff Koch & Inger Tobiasen 
Udgiver: Gyldendal      
Udgivelsesår: 2007
Omfang: 16 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 1-3 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 1 år

En dag i børnehaven Krudt-
huset
Billedbog med rim om en dag i vuggestuen. Bogen indeholder 
Billedbog. Der sker en masse i børnehaven fra om morgenen til 
om eftermiddagen. Børnene leger, er på udflugt, spiser madder,
får en middagslur og leger igen. Det er en dejlig dag i børnehaven.

Tema: Børnehaven. Begrebsindlæring 
Forfatter: Louise Langhoff Koch   
Udgiver: Gyldendal       
Udgivelsesår: 2011
Omfang: 16 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 2 år

Hvordan har du det? en bog 
om følelser
Billedbog. Jeppe og Cecilie bor sammen med deres forældre 
og hunden Basse. Oftest er Jeppe og Cecilie glade. Men no-
gen gange kan de blive triste, bange, urolige, vrede, hidsige, 
generte, flove og jaloux. Måske kender du det fra dig selv?

Tema: Følelser. Familien
Forfatter: Amanda McCardie  
Udgiver: Lamberth     
Udgivelsesår: 2015
Omfang: 47 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 5-8 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 5 år

Hverdag
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Bogen om Noah 
Til dialogisk oplæsning. En samtalebog for børn om familien. 
Indeholder små episoder Billedbog. Noah er begyndt i bør-
nehaveklasse. Det er ikke altid lige let. Det giver problemer i 
timerne og i frikvartererne. Hvordan får han hjælp til at klare de 
vanskelige situationer?

Tema: Børnehaven. Skolestart. Indskoling
Forfatter: Birthe Kjer & Hanne Louise Nielsen CESEL
Udgiver: CESEL, i kommission Special-pædagogisk forlag  
Udgivelsesår: 2006
Omfang: 36 sider: illustreret i farver
Målgruppe: 5-7 år, for dialogisk oplæsning
Biblioteket  
anbefaler: fra 5 år

Farver og følelser 
Pop-op billedbog. Farveuhyret er helt forvirret. Han har blandet 
alle sine følelser sammen. Heldigvis hjælper en pige ham med 
at sortere følelserne glæde, tristhed, vrede, frygt og ro i hver 
sin krukke, så de fungerer bedre.

Tema: Følelser. Farver. Uhyrer
Forfatter: Anna Llenas
Udgiver: Bolden   
Udgivelsesår: 2015
Omfang: 20 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4-7 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Lottes børnehavevenner 
Billedbog i farver med en del tekst. Om Lottes dag i børneha-
ven, om hendes venner, om hvad de laver, om at være uvenner 
og drille og blive gode venner igen

Tema: Børnehaver. Børnehavebørn
Forfatter: Gunilla Wolde 
Udgiver: Carlsen     
Udgivelsesår: 1977
Omfang: 24 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 2 år
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Godnat Alfons Åberg 
Alfons kan ikke sove og kalder igen og igen på sin rare far. 
Situationen er genkendelig, og bogen indbyder trods sin høje 
alder stadig til samtale.

Tema: Børns hverdag. Sovetid
Forfatter: Gunilla Bergström 
Udgiver: Gyldendal      
Udgivelsesår: 1976
Omfang: 
Målgruppe: 3-5 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 3-5 år



Thorkild Tyran
Billedbog om hvordan den lille dinosaurus Dino klarer at slippe 
fri for sin plageånd, Thorkild Tyran, der er en kæmpestor tyran-
nosaurus-unge og verdens første virkelige bølle!

Tema: Dinosaurer. Mobning. Drilleri
Forfatter: Hans Wilhelm (f. 1945)  
Udgiver: Carlsen       
Udgivelsesår: 1989
Omfang: 32 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 
Biblioteket  
anbefaler: 

Jeppes bold
Billedbog i farver med enkel tekst om en lille dreng, 
der ikke kan lege med sin bold i fred for katten.

Tema: Katte. Nolde
Forfatter: Barbro Lindgren   
Udgiver: Gyldendal       
Udgivelsesår: 2013
Omfang: 28 sider, illustreret i farver
Målgruppe: 2-4 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 2 år

Han må ikke være med!
Billedbog. Anton bliver drillet i børnehaven. Hans ven, Marco, 
fortæller det til Louise, der er pædagog. I leg får hun børnene 
til at forstå, hvorfor man ikke skal holde nogen udenfor.

Tema: Mobning. Drilleri. Børnehavebørn
Forfatter: Sylvia Schopf 
Udgiver: Flachs      
Udgivelsesår: 2009
Omfang: 28 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 3-6 år
Biblioteket 
anbefaler: fra 3 år

Drilleri
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Kedsomhed

Lykkelige Alfons Åberg
Billedbog. Julen er forbi. Alfons og hans far keder sig. 
De synes, man skulle have det sjovt hver dag, men farmor er 
klogere.

Tema: Lykke. Kedsomhed
Forfatter: Gunilla Bergström 
Udgiver: Gyldendal 
Udgivelsesår: 1985
Omfang: 26 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 4 - 6 år
Biblioteket  
anbefaler: fra 4 år

Her er så kedeligt! 
Her er bare så kedeligt - der sker aldrig nogensinde noget 
som helst spændende her. Eller gør der…

Tema: Billedbog. Sidste side foldes ud
Forfatter: Jo Empson 
Udgiver: Lamberth    
Udgivelsesår: 2013
Omfang: 36 sider, alle illustreret i farver
Målgruppe: 
Biblioteket  
anbefaler: 
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Anton og… Af Lene Fauerby & Kirsten Raagaard

Willi… af Kirsten Sonne Harild

  

Kaj… af Mats Letén

Jeppes… Af Barbro Lindgren

Betty… af Alberte Winding

Ida… af Inger Tobiasen

Den dag Leopold blev… af Dina Gellert

Her kan du se, om der findes andre bøger i samme 
serie som en bog, du måske godt kan lide.

SerierInspirationskatalog til bøger om følelser

26/32



Lille frø… af Jakob Martin Strid

Hvorfor bliver Hermann… af Mette Honoré

Thorkild Tyran…  af Hans Wilhelm 

Monstre… Af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Áslaug Jónsdóttir

Lotte… Af Gunilla Wolde 

Alfons Åberg… Af Camilla Bergström
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