
Små børn -  

   store forandringer



And, Døden og tulipanen 
af Wolf Erlbruch
And møder Døden og bliver bekymret, men det ender med 
et fint venskab. En dag kommer der en kold vind og And 
dør. Døden glatter Ands fjer og og sender hende ned af 
floden med en tulipan på maven, mens han ser længe efter 
hende. Sådan er livet. Denne billedbog er den fineste bog 
om døden som noget enkelt og uundgåeligt. Her er ingen 
spekulationer om, hvad der sker, når man dør. Her er intet 
overflødigt fyld hverken i tekst eller billeder. Wolf Erlbruch 
forener illustrationer og tekst fint og smukt. Fra 5 år.

Farvel bedste:  
en historie for de mindste om at miste 
af Melanie Walsh
Bedstemor dør, og barnet står uforstående tilbage. Mor for-
klarer fortrøstningsfuldt barnet om døden, begravelser og 
hvordan man kan mindes dem, som man elsker. Fin bog for 
de mindste med korte forklaringer på døden, begravelsen, 
og om at mindes. Fra 3 år.

En hat en kat 
af Anette Vinter Jensen
Sigurds mormor har fået en blodprop og har svært ved at 
tale. Sigurd bliver bekymret og forvirret, når mormor bytter 
rundt på ordene. Da Sigurd og mormor begynder at tælle 
kattene hjemme hos mormor, så forstår de hinanden på nye 
måder. En god billedbog om at bekymre sig, når ens familie 
rammes af alvorlig sygdom. Fra 4 år.

Men ikke i dag 
af Kim Fupz Aakeson
Pigens hund, Bobo, er død og forældrene siger, at hun må få 
en ny hund. Pigen vil kun have Bobo og henter ham tilbage 
fra dødsriget, men Bobo er stille og slap. Pigen erkender til 
sidst, at Bobo hører til i dødsriget blandt andre døde hunde 
og små skeletpiger, som kan lege med den. Pigen vil gerne 
have en ny Bobo - men ikke i dag.  En klog og smuk historie 
om at miste og med hjertet på rette sted. Illustrationerne 
klæder denne hjerteskærende historie så fint med et humo-
ristisk twist. Fra 5 år.

Min morfar er en ridder
af Dagmar H. Mueller
Jonathans morfar har Parkinsons sygedom og ryster meget. 
Før legede de altid ridderlege sammen, men nu siger mor-
far, at han er spærret inde i en meget tung ridderrustning, 
så han ikke kan lege mere. Vi følger Jonathan og morfars 
genveje til leg og kærligheden mellem dem trods Parkinson 
og rysteture. Fra 5 år.

Pipilotta & mormors gamle skab 
af Janus Kodal
En hjertevarm billedbog om at miste sin mormor. Pipilottas 
mormor er død, og Pipilotta har arvet mormors gamle skab. 
Pipilotta leger på værelset, og skabet knirker. Flyttemanden 
mente, at der var skeletter i det. Pipilotta tager dynen over 
hovedet og kravler ind i skabet. Skabet er tomt, men al-
ligevel fuld af skønne minder om mormor. En blid og smuk 
historie om at miste og om at mindes. Et fint udgangspunkt 
til at tale om sorgen ved at miste en bedsteforældre. Fra 4 år.
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Det satans ukrudt 
af Kim Fupz Aakeson
Gud flytter ind i en villa i Ballerup ved siden af den ensomme 
dreng Alvin, som har mistet sin far og hvis mor er tynget af 
sorg. Gud har fået nok af paradis og er vild med tanken om 
”et fornuftigt hus og en overskuelig have”.  Alvin spørger til 
døden, men Gud tager sig hellere af store ting som vulkaner 
og serverer saftevand direkte fra haveslangen. Gud bliver 
træt af Ballerup, men inden han rejser, så skaber han Knud 
med de brede skuldre, som bliver Alvins gode ven og får 
moderen til at vende tilbage til hverdagen. En historie om 
Gud og håb med døden som biperson. Fra 5 år.

Til de nysgerrige
af Marie D. Christiansen (bi. 16.8)
En fakta billedbog om døden. Hvad sker der, hvordan kan 
man dø, og hvordan føles det? Teksten er kort, letforståelig 
og med en nøgtern beskrivelse af døden. Illustrationerne 
giver den korte tekst liv og afmystificerer, hvad der sker 
efter døden. Bogen kommer omkring begravelse, tro, sjæl 
og genfødsel og er oplagt til samtalebog omkring døden og 
kroppen efter døden. Fra 5 år.

Boris og billen 
af Birgitta Gärtner
Boris skal være i sin fars lejlighed for første gang efter 
forældrenes skilsmisse. Boris er ikke glad for at være i 
lejligheden. Heldigvis møder han en ensom bille. Boris og 
billen hjælper hinanden med at føle sig trygge og at se det 
gode i forandringerne. En bog om de forandringer, som en 
skilsmisse bringer med sig, og om et venskab mellem barn 
og dyr. Fra  4 år.

Tilde skiller sig 
af Lucy Scharenberg
Tildes forældre skal skilles, og Tilde kommer i tvivl om de-
res kærlighed til hende. Tilde beslutter at skille sig fra sine 
forældre. Hun samler sine ting og flytter ind hos bedstefar. 
Bedstefar fortæller Tilde en hemmelighed om kærlighed og 
giver hende troen tilbage. En fortælling med fokus kærlig-
hed og på barnets situation i en skilsmisse. Fra 5 år.

To af alting 
af Hanne Kvist
Historien om forældre, som skal skilles, en dreng og en 
hund, som hedder Uffe. Forældrene forsøger at gøre 
skilsmissen attraktiv med at lokke med to fødselsdage, 
to juleaftener og endda en ekstra hund; Effu. Drengen og 
hunden siger nej tak. Uffe er drengens eneste rigtige ven og 
skal ikke erstattes. Flotte illustrationer til en historie, hvor 
venskabet mellem drengen og hunden Uffe sætter ro på 
forandringerne ved skilsmissen. Fra 4 år.

Vitello skal have en papfar 
af Kim Fupz Aakeson
Forældre bliver skilt og nogle gange kommer der nye 
voksne ind i barnets liv. Vitello ser sin mor og Gregers kysse 
ved havelågen. Vitellos hemmelige kæreste Kamma siger, at 
han har fået en papfar. Det er Vitello ikke helt glad for, men 
da Gregers har en rød sportsvogn og kommer med gaver til 
fødselsdage, så er det måske ikke så tosset endda. En dejlig 
skæv Vitello-historie i børnehøjde om papforældre. Fra 5 år.
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Børn skriver til børn - om skilsmisse (30.1752)
20 børn og unge i alderen 9-15 år skriver om deres tanker og 
følelser i forbindelse med forældrenes skilsmisse.
Aldersmæssigt er den alt for svær for de mindste børn, men 
velegnet for forældre til at få indblik i børns tanker midt i en 
skilsmisse. Fra 10 år.

Tim og Pico skal flytte 
af Anke Wagner
Tim og hans krammedyr Pico skal flytte, men de er begge 
bekymret. Tim prøver at berolige Pico med de ting, som 
hans forældre har fortalt. At de skal flytte ind i et kæmpe 
stort hus tæt ved vandet, og de får en masse nye venner. 
Men Pico er ked af det og bekymret. Alt ender godt og 
trygt, for Tim og Pico møder en ny ven med et krammedyr. 
Fin skrevet billedbog om at flytte fra det kendte og trygge til 
nye ukendte omgivelser. Fra 4 år.

Jeg vil høre historier : 
om at få en lillesøster eller lillebror : 
og så en om hvordan du blev til
En antologi med fem historier om at blive storebror/storesø-
ster og en enkelt om, hvordan en baby bliver til. Vi undres 
over mors tykke mave, kommer gennem ventetiden på den 
nye baby, oplever stoltheden over at blive storebror/store-
søster, og frustrationen over, hvor svært det er at dele mor 
og far med en lille ny baby. Antologien afsluttes med en fin 
fortælling om, hvordan en baby bliver til. Antologien har 
samlet de kendte historier i en stor dejlig bog, hvor de flotte 
illustrationer får masser af plads. Fra 3 år.
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Lasse skal flytte
af Pauline Oud
Sammen med sine forældre skal Lasse flytte til et nyt hus. 
Lasse pakker sine yndlingsting i en kasse, som han vil 
bære. Flyttemændene kommer og flytter familiens ting. Ved 
ankomsten til det nye hus opdager Lasse, at Laura fra bør-
nehaven er hans nye nabo. Ved huset står Lasses bedstefar 
klar med et spritnyt gyngestativ til Lasse. En sød bog for de 
mindste om at sige farvel til det kendte og goddag til det 
nye. Fra 2 år.

Søren flytter til Kina 
af Helle Granhøj
Søren skal flytte til Kina. Han skal bo i Kina i tre år med 
sin familie. Han siger farvel til sin klasse, sine ting og sit 
hus. Søren skal gå i den internationale skole i Kina og 
finde nye venner. Sammen med sin mor laver han en æske 
med minder fra Danmark, som han kan tage frem, når han 
savner Danmark. Søren mailer med sin klasse, lærer at tale 
engelsk og lærer om kinesisk kultur. Bogen slutter af med 15 
gode råd til de voksne i forbindelse med enudstationering. 
En god bog til at tale om udstationering og det at flytte til et 
andet land. Fra 5 år.



Lillesøster er et monster
af Linda Pelenius
Bob har fået sit eget værelse, men nogen gange lister han 
ind til mor og far og hygger sig. En dag kommer der et 
lille monster i familien. Bob er blevet storebror, men hvor 
kommer lillesøster fra? En sjov bog med illustrationer af et 
fosters udvikling gennem graviditeten og om, hvordan Bob 
reagerer på at blive storebror til en monster lillesøster. Fra 
3 år.

Magda og Anton -  
og sokkedukken selvfølgelig 
af Lene Arro
En billedbog om at blive storesøster til en hylende baby. 
Magda har fået en lillebror, som er verdensmester i at hyle. 
Det eneste, som kan få lillebror til at tie stille, er sokkeduk-
ken. Det kræver både popcorn og regnjakke at overtale 
sokkedukken til at trøste lillebror. Da lillebror får sin første 
tand, foretrækker han heldigvis en bidering og bliver glad 
igen. En sød historie om at blive storesøster og om at må 
dele sine ting med en lillebror. Fra 3 år.

Willi bliver storebror 
af Kirsten Sonne Harild
Willi glæder sig til at blive storebror og ønsker sig en lil-
lebror, så de kan lege en masse drengelege. Men så får han 
en lillesøster. Heldigvis er det også meget hyggeligt. En lille 
nem bog om at blive storebror. Fra 2 år.

Ella skal i børnehave 
af Peter Gotthardt
Ella skal begynde i børnehave, og selvom hun glæder sig, 
så er hun lidt nervøs. Hun besøger børnehaven et par gange 
med sin mor, men det er svært at starte et nyt sted - især 
når man er lille. Det er oplagt at læse denne billedbog op til 
børnehavestart, og det er en velegnet billedbog til at tale om 
børnehavestarten, efter barnet er startet. Fra 3 år.

Laura går i børnehave 
af Pauline Oud
Laura går allerede i børnehave og er glad for det. En dag 
kommer der en ny dreng. Laura og Lasse leger og bliver 
gode venner. En lille, fin bog for de mindste om at gå i bør-
nehave fyldt med søde illustrationer. Fra 2 år.

Mathilde vinker
af Tine Bruun
Mathilde er lige begyndt i børnehaven og er vild med det. 
Det eneste hun ikke er helt tilfreds med er, at mor og far 
vinker farvel meget længe hver morgen. Mathilde vil hellere 
ind og lege med de andre. En dag er begge forældre med, 
og Mathilde foreslår, at de vinker til hinanden, så hun kan 
løbe ind og lege. En humoristisk opsang til forældre, som 
gerne vil sige ordentlig farvel - og tager lidt for lang tid om 
det. Sjov billedbog om at starte i børnehave med fokus på 
afskedssituationen. Fra 2 år.
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Elle skal i skole 
af Amber Stewart
Ællingen Elle skal starte i skole og er lidt utryg Men det er 
spændende at gå i skole, og man får nye venner. De skal 
tælle prikker på mariehøns og måle med målerlarver, så nu 
glæder Elle sig til at komme i skole hver dag. Kær billedbog 
om at starte i skole. Et fint modstykke til skolestartsbøger 
med ”rigtige” børn. Fra 3 år.

Laura starter i skole 
af Liane Schneider
Laura skal starte i skole og Laura er spændt. Der er mange 
forberedelser som fx at pakke skoletaske og smøremadpak-
ken. Endelig kommer første skoledag, hvor Laura møder 
nye kammerater, og hun finder ud af, at skolen faktisk er 
meget sjov. En oplagt bog til at tale om skolestarten. Fra 4 år.

Simon skal i nulte 
af Peter Gotthardt
Simon går i børnehave, men skal snart begynde i skole. Han 
er lidt nervøs, men får hurtigt nye venner. En billedbog om 
skolestart med beskrivelse af skoledagen med leg, undervis-
ning, toiletbesøg og skolegård. Bogen kommer fint omkring 
bekymringen ved alt det nye og sætter ord på skoledagen. 
Fra 5 år.

På ’Børns Vilkårs’ hjemmeside kan du finde mere infor-
mation om de store forandringer i børns liv som sygdom, 
døden, sorg, mobning og skilsmisse. Her kan du læse mere 
omkring BørneTelefonen , BørneChatten og ForældreTele-
fonen.
http://www.bornsvilkar.dk/

’Børn, unge og sorg’ er en gratis rådgivning for børn og 
unge , som enten lever med alvorlig syge forældre/søskende  
eller har mistet en forældre/søskende efter alvorlig sygdom 
eller selvmord. 
http://www.bornungesorg.dk/

På ’Mødrehjælpens’ hjemmeside kan du læse mere omkring 
børn og skilsmisse. 
https://moedrehjaelpen.dk/
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